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O presente trabaltro tem por ojetivo
o estudo da assembléia de quitinozoáÏ'ios oÌ¡iida em silti_
tos pror,-enientcs da. base da. Cachoeira do Vira_Mundo, Rio
Trombetas , Ðstado do pa.rá.

Trata_se do prinreiro estudo sistemático
dos quitinozoários encontrados nas mesmas amostras que for
rrecera.m os espécimes dc-. graptól itos descritos por Ruede
mannrT)2), como çlimacograptus innotatus war.brasiliensis.

Fora.m a.ssirìaladas e analisa.das sistemá_
tica e estatistlcamente trinta e oito (39) espécies e sete
(7) srrOespécies pertencentes a qÐatoîze (tl+) gôneros, em
uma população de qrritinozoários de mil oii.ocentos e rrinte
e tres (fSz31 indiwíduos. Destas espécies e subespécies ,
foram descritas como rÌovas: Ancyrocfiitirra onníensis major
n.subsp., Conochitina. dissimilis n.sp., C. trombetensis n.
sP. r 9. dolosa paLula n.subsp., Cyarhochiiina tpnella n.
sP.r 9. baculosa. n.sp. e Euconochitina ca.rinata n.sp.

Outros microfósseis a.ssociados, tasma -
náceas e graptólitos, são tra.tados resumidamente.

A biocronologia da.s espelcies cosmopoli_
tas de q:uj.tinozoários, indica p¿ìra a assembléia estuda.da
ídade si 1uriana inîcli or.

RÐS'UMO
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No presente tr'aba..lLro é estudada. a a.ssem_
b1éia de quitinozoárlos de amostras de siltito da Formação
lrombetas, coletada.s rÌa base da. Ca.cl:roeira. do Vira_Mundorno
Rlo lrombetas, Ðstado do Pará, por Odoríco Rodrigues de A1
brrqnerque, en a)2). (ntg. f).

A razãa de termos escolÌlido tais amos -
tras para esse estudo, prende-se ao fato de uma delas con_
ter o ho1ótipo de Climacograptus innota.tus var. bra.silien-
sis Ruedemartrr, 1929, fóssi1 fndice do Siluriano brasileiro,
descrito e ilustrado pelo arrtor, in Maury, a9Z9 z ZO-24 .

.A importârrcia- desse fóssil no estrrdo do
Silur'iano trrasileiro torna oportl-rrro 1;rm me11-ror ccntrecimento
dos microfósseis que ocorrem associados a ele. Ðm decor-rên
cia. desse fato pretenCe-se estabelecer uma constelação de
microfósseis caracterlstica para a localidade a.cima mencio
nada, que wôm sendo sobejamente citada na bibliografia bra
sileira.

Entre os microfóssels obserwados, os qui
tinozoários representa.m, sem dú.,-ida, o grupo äe maior im-
portância para o zoneamento bioestratigráfico do Siluria-
no, não somente por sua restrita ocorrência vertica1 como
por sua ampla distribuição geográfica, o que levou-rlos a.

escoltrer o grupo CHITTNOZO¡- para tema da presente tese
Este ta.abalho é baseado no estudo de mil

oitocentos e winte e tres (tA4) exemplares, os qrrais f o -
ram analisados qrralitativa e quantitatiwa.¡nente, fornecendo
abundante número de gôneros e espécies que são discuiidos
individualmerlte com indicações de localidades-tipo, estra-
tos-tipo, 1ocal de procedência e esta'atos dos neótipos
( qrrando for o caso), distribuição t,iocronoiógica, ocorrôn-
cias geográficas e estratigráficas, e frequêncías relatiwa.s
na amo s tra.gem 

" 
Para isso, f oi consultada cerca de 98r/6 da ba

TNTRODÜCÀO
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bliografia sôbre o assunto, publicada a.té a presente data
(tgzz) .

Os exemplares examinados foram devida _
mente catalogados e fazem pa.rte da coleção micropaleonto_
1ógica da Seção de paleontologia e Estra.tigrafia da Divi_
são de Geologia e Mineralogia do Depa.rtamel1to NaciorÌal da
Produçäo Mineral , Rio de Janeiro - B1'asil.
, Agradeçemos ao prof. Dr. Josué Camargo
Mendes, rtosso orientador, as crlticas e sugestões apreseït
tadas.
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2. GÐNÐRALIDADES SOBRÐ OS QUf?INOZOÁRTOS

2.1. HfsTóRrco

Os quitinozoários constituem um grupo ex
tinto de or'ganismos mari¡ïos, microscópicos, dotados de
testas orgânicas de natureza qrritinóide de OrOJ mm a I,5
mm de c ompriment o .

oram assim denominados e descritos , em
Ii)I , por ALFRED EISEN-ACK, no primeiro de uma longa série
de trabalhos referentes aos microfósseis de rochas ordowi_
cianas e silurianas da região báLtica, tendo sido introdu_
zldos fla literatrrra científica por' uma curta nota ilustra_
da (Ðisenac1r.r7930). Em seus primeiros traballros, Eisenack
(t93t,L932,1934,L)jJ) apresentou as bases para os tra.ba -
ll. os posteriores e estabe1eceu um sistema de classifica _

ção para o grupo que é seguido até o presente, com peque_
nas modifícações, pelos especialista.s.

Exceto por 1-rm úlico trabalho ( Deflan _

d:.er1_945) e pequenas notas que assinalaram ocorrência.s i-
soladas desses fósseís,.a literatura sobre quitinozoários,
d¡rrant e os primeiros quinze anos, apresenta unicamente os
trabalhos de Eis enack.

A partir de I)4) surgiram as primeiras
contribuições das Américas, especíalmente do Brasil , por'
Lange (1!49, L952) e dos Estados Unidos, pol] Co11irÌsorl &,

Schwa1b (tgSS), coliinson & scott (1958) e DuÌìî1 (ryfS)
Esses e quase todos os trabalÌìos sobre quitinozoários ame
rícanos publicados posteriormente são predomina.nt ement e

referentes a materia-l devoniano, ao passo que os traba _

lhos europeus são dewotados qua.se qrre exclusiwamente ao
Ordoviciano e Silrrriano. Após 1!6O, paleontó1ogos frarlce_
ses estudando quitinozoários da França ( Jekhoirsky & Tau_
gourdeau, L961-:, 'f augourdeau,1961; Doirbineer, f963 ) e da
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Ãfrica do Norte ( Taugourdeair & Jekhowsky,lg60; Benoit &
Taugourdeau ,I96a; Combaz & poumot 

"I)62; Taugourdeau, 1964
1963; Bouch6rt965) muito contrituiram 

',a,.a a. expansão da
literatura sobre o assunto.

Sob o ponto de -\¡ista estr'atigráfico as
maís significativas contribuições são representadas pelos
trabaltros de Eisenacko referentes às sucessões de faunas
do Ordoviciano e Siluriano da região báltica (t93t,:- 932 ,
1934,1937, a955 a, lt955 b, a958, a959, L962 a, 7962 b,L96U,
L965, A968 a, 7)68 b,I97L); de Cramer, relativos às suces_
sões faunísticas do Si1Ìlriano da Espanha (L964,a967); de
laugourdeau (ag62,1963,1-964, i:j66) e de Taugourdeau & Jekh o
rdsk)¡ (t96o11961) aludidos ao Ordoviciano, SiluÏ.iano e De_
woníano da Áfrlca do Norte; de JerÌkín s (t962,a969 e L97o)
relatiwos ao Ordowiciano da Tnglaterra e dos Ðstados Uni _
dos da é.méríca e Lange (t967 u, Lg67 b) refer.entes ao Sí1u
riano e Devoniano do Brasil .

Sob o ponto de vista sistemático merecem
destaque os trabalhos de Jansonirs (t964,a967,1969 e L)7o);
de Taugourdea.u (t966) e a monografia editada pela Commissi
on ïnternationale de Mic¡oflore du paleozoique (C.f .U.p.),
1967 .

os trabalhos de Kozlowst<y (f963), de Tau
gorrrdeau & Magtoire (t965 u, a965 b) e de Eisenact(f968a),
ttazem importantes esc-1arecimentos quanto a. natrrreza e mor
fologia dos quitino zoârios .

Atualmente é grande o número de pesquisa
dores dedicados ao estudo d€iste grupo de mícrofósseis, tÌa_
vendo corÌtribuições da ELROPA (.Áustria, Bélgica, r.,t*ormarÌdia,
Norrrega, Tcheco-Es1ováquía, França, Tnglaterra, po1ônia,
Rumânia, Rússia, Escócía, Espanha e Alemanha); da. .Á.I'RïCÀ
(Arg6J'ia, Líbi'a, Marrocos, Niger e Tunísia); aa .Ásre (tur_
quía); da AUSTRTILTA (eueensland, leste da. Austrá1ia); da
Á1.4ÉRICA DO NORTE (Canadá e Þstados Unidos) e da AMÉRToA Do
SUL (Brasi1, Paraguai e Àrgentina).



2 .2 " .A-F']NIDADES ZOOLdGICAS

Ðisenack (t93t, tg3z), quando descreveLl
os primeiros qrtitinozoários, relacionou-os aos pt:otozoâ_
rios. Desde então, exceto por uma nota ilustrada apresenta
da por Deflandre (t945rp"JO) assinalando certas semeltran_
ças entre os quitinozoários e alguns t intinídi os , nada ma.is
foi escrito acei:ca das afinidades naturais do grupo por
cerca de winte e tres anos.

Em 1955 Collinson & Schwalb, partindo da
premissa de que um dos mais impoa'tantes fatores a. seÏ' con_
siderados na determinaçâo das afinidades dos quitínozoá _

rios seria a determinação da nat:ureza do material que com_
puntra a testa, siÏltet ízar:am as pesquisas de Jepps ( f9Z6 )
em Gromia ovíformis, de Eisenack (fSll) em testas de quiti
nozoários, e de Clarke e Smith (a%6) em carapa.ças de Ho_
mar'is americanus. Desse estudo concluiram que a composicão
das testas dos quítinozoârtos é íntirna à de Gromia e não
muito próxima a verdadelra quitina e ql_re, apesar de admí_
tir-se que a1gumas mudanças possam ter ocorrido na composi
ção das testas dos quitinozoâríos durante os processos de
fossilização, ltma composição pseudoquitirrosa pode ser acei
ta. Efetuaram ainda comparações entre gêneros e espécies
de quitinozoários e protozoários rizópodos e flagelados
concluindo que embora os primeiros apresentem determirradas
caract,erlsl:icas comuns aos segundos, não podem ser perfei_
tamente relacionados às duas classes de protozoários cita_
dos. Por esta razão preferiram conside:^a-los como uma €X-
tinta ordem de protozoários marintros.

Hedley (L962), rruma rewisão geral dos
protozoá,raos, considerou as estruturas básicas áas testas
de quitinozoários e Gromia ôwiformis mrrito difèrentes e em
virtude das esca.ssas informa.ções a respeito da composição
qulmica de ambos, julgou imposslwel uma comparação adequa-
da.

-6-
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Kozlow-sky (L963), considerando pequena a
probabilídade de l. aver existido durante Ìtma 1orÌga parte do
PaLeoz6i-co (Ordoviciano ao Devoniano) organismos represen_
tativos de um tipo de vida animal totalmente desconhecido
atualmente e admitindo o fato de não serem conl. ecidas for_
mas atrrais com a mesma morfologia, apresentou uma análise
da relação existente entre os quitinozoários, protozoários
e, metazoárj-os. Em seu trabalho o autor tentou ínterpretar
aÄ afinidades biológicas dos quitinozoários partindo da
premissa de que as testas seriam origínalmente rerrnidas em
ttcocoonstr (cachos) herméticamente fechados, que correspon_
deriam a cistos o11 or¡os. Compaa.ando-as a cistos de wários
protozoâríos e não encontrando formas intimamente afins ,
concluirr que a atribuição do grupo aos protozoários deve
ser rejeitada. Quant o ao seu reiacionamento a.os metazoâ
rios, as testas dos quitinozoár.:_os podem representar ovos
ou cápsulas de ovos. Após l,-árías considerações a respeito,
acabou por concluir que as testas dos quitinozoários são
morfologicament e mai-s complexas qûe os owos de.inwertebra_
dos mar'inhos r'ecentes e mais intimamente comparáweis à cáp
sulas de ovos de invertebrados. ¡.inalizando suas pondera _

ções sobre o assrrnto afirmou que as testas dos quitinozoá_
rios são aperras remotamente análogas a.os orros e cápsulas
de owos de animais recentes.

Ðisenack (1968) realízou aná1ises quími_
cas em milfiares de exemplares de quitinozoários prowenien_
tes da T1ha de Gottì1and e obtewe como result ado, 66rgJ rþ

de Ca::bono, 5,277 Í, de. Hidrogênía e 2,99g ,ft de Nitrogênio.
Ðstes dados porém, na stra opinião, são insuficientes para
uma definíção segura quanto a natureza original da testa
dos quitinozoários.

Jenkins (tSZo) aventurou a. hipótese de
serem os quitinozoários e graptó1itos fases de um único
ciclo de wida em que os primeiros constltuiriam um está _

gio pré-prosicular dos segundos. Se tal suposição for cor_
reta, a opinião de Kozlowsky (1963) ? de que os quitinozoá_
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rios representariam corpos reprodutivos de metazoários es_
taria correta. porém, mesmo admitindo as relações entre
quitinozoários e graptótitos, ainda assim sua posição sis_
temática no reino animal não estaria definida, uma vez qtle
os próprios graptó1itos, considerados como um g^rpo extin-
to de animais, não estão ainda bem definidos ïìa escala zoo
rogaca.
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2.3. MODO DE OCORRÉNCTA

A maioria dos quitinozoârios ocorre rra
rocha como testas indiwiduais isoladas. F'requentemente, no
entanto, duas ou mais testas são encontradas unidas pelas
regiões orais e aborais em cadeias 1ineares. Ocasionalmen_
te, em material bem preservado e tratado cuidadosamente em
laboratório, podem ser encontradas cadeias formadas por
grande número de testas.

Segundo Jenkins (1969), a capacida.de de
se reunir em ca.deias representa -dma característica funda_
mental dos quitino zoá'.ios, sendo que as testas isoladas re
presentariam o resultado da dissociação das cadeias. Ðstas
seriam originalmente arqueadas (embora a curvatura não se_
ja aparente em cadeias crrrtas) e quando muito longas apre_
sentariam enrolamento espira1ado" Entretanto, cadeias mui_
to:.longas, retas ou .1igeiramente arqueadas, não mostrando
qualqrrer tendência a se espira].af' foram ilustradas poÏ.
Taugourdeau & Magloire (t965, Ðst.1, fig.1; Ðst.3, f ig.2l )e van Boeker (r'967 

' Est"rrr,fic.4). rsto nÕs leva a con-
c1uir que nem todas as cadeías de quitinozoários apreseïì_
tariam esta tendência, ou então, que somente algumas origi
nalmente espiraladas, apresentariam a capacldade de se de_
s enro1ar .

Ocasionalmente são encontradas centenas
de testas comprimidas e orientadas ao acaso, envo1vidas
por uma pe1ícula, constituindo o que Kozlowsky (f963) A".rg
minou de 'rcocoonlr. Ðm multas espécies cachos (não caaeiasj
de até cem testas já foram encontrados (Jenkins ,a)JO; F;si.
4, tig. 4-6, 8-ro; 1962, F,st.fz, îig"2), tendo as vezes
fragmentos de rcocoonn presos à e1as.

As testas isoladas de uma dada espécie ,de um determinado horizonte, são geralmente muito semel}.an
tes e morfologicament e par'ecem representar o mesmo estágio
de de s enwolwiment o . Com raras exceções, (Ðisenack 196g b,
Ðst. 24, fig. 11), as testas de Ìrma cadeia e as contidas
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no rtcocoont' são praticamente idênticas " pode_se supor que
mudanças nas partes internas das mesmas, das quais o pros_
soma é em geral o único remanescentê observado, tenl- am o_
cora'ido uma vez que, em materlal translúcido e excepcional
mente bem preservado, Ta.ugourdeau & Magloire (7965) obser_
varam mudanças progresslvas de uma testa a outra. ao 1ongo
de r.rma cadeia formada por wárias testas. Assím, podemos
admitir que os quitinozoários poder'iam ter apresenta.do um
processo de crescimento e c ons equent ement e determinadas es
pécies só poderiam ter ocorrido sob formas isoladas após
atingirem a maturidade .

Em sfntese, o modo de ocorrência e a ma_
neira de desenwolwimênto dos quitinozoários parecem indi_
car que as testas teriam sido origina.lmente reunidas em
caclìos ou cadeias até atingirem a maturidade.



2.4. ÐcolocrA

Muito pouco se contrece sobre a ecologia
dos quitinozoários a1ém do fato de terem sido marinhos e

serem errcontrados em calcários, margas, dolomltos e todos
os tipos de rochas sedimenta.res de origem c1ástica. Até o
momento, não se chegou a nenhum acor:do quanto ao fato de
terem sido orgarìismos bentônicos ou planctônicos.

endo em vista a sua distribuição no nor
te da Ðuropa e A¡néricas do Norte e do Srrl , e ocorrência em
quase todos os tipos de rochas sedimentares, aliadas ao fa
to de serem dotados de estrutr¡ras delicadas, mais facilmen
te comparáweis a aparatos de flutuação que de ancoragem ,
podemos supor que, pelo menos em algum estágio de seu ci _

c1o vital , foram plactônicos.
Combaz & pounot(1962) obserwaram que os

grandes apêndices t,asais de ¿,rlcyrochitina cf" fragilis são
protuberâncias ôcas nas qlrais o cana1 interno se liga ao
interior do bôjo atrawés de um poro (frime) na parede da we
sícu1a e que os espinhos de SpinactritiÏla multiradiata, em_
bora não apresentem conexão .",n " irrt."r";;;fu; são
també¡n ôcos e possarem no seu canal interno um tipo de teci
do fibroso. Destas otrserwações conclrriram que esses elemen
tos represerltam adaptações à flutuação.

A funçäo do retlculo aboral em glg!@ _

chitina pode também ser interpreiada de ma.neira semellìan _

te. Sacos de gás poderiam ter sido presos às ma1ïras arre -
dondadas d.o retícu1o que sustentaria rrm tecido wesicr¡1ar
do qual as partes mais delgadas foram posteriormente des _

trrfdas. Outra explicação coerente é que o retlculo teria
sid.o suporte pa?a algum tipo de tecido externo com função
de flutuação.

Assim, parece prováve1 que todos os qui_
tinozoá]^ios dotados de processos basais desenwolvidos e

- 11-
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elementos de flutuação foram planctônicos, e pseudoplanc_
tônicos aqueles com processos que funcionavam como gancttos
para fixaçäo em organi-smos flutuantes.

por outro lado, a existência de testas
rr quit inizadas t' de tegumento muito espêsso e a ewidência de
que cadeias de Cyattrochitina e parachitina ( Jerrkins ,Lg7O)
teriam sido presas ao substrato, favorecem a teoria de Koz
lowsky (a9$) de que os qui-tinozoários foram bentônicos e
que muitas espécies loram capazes de manter substancial to
1erância à rápidas mudanças ambientais.

Todos esses fatos apresentados pod.em ser
conciliados se considerarmos 1lm ciclo de vida que envo.lwa
estágios planctônicos e trentônicos.



2.5. Ðvol-uçÃo

Os quitinozoáríos mais antigos até agora
assinalados datam do Ordoviciano Ínferior ( Tremadociano )
do Sahara (oeulff,1!61) embora Wilson (tSSø) attlibua sua
distribuição estratigráfica a pa::tir do oambriano baseado
principalmente no estudo de fragmentos de quiti¡rozoários
do trNas s au Stra-l e " de Nel,¡ 1.ork .

No Ordo¡,-iciano Inferior os quitínozoá
rios apresentam paredes lj-sas e são frequentemente gra-rr _

des, embora uma tendência de diminuição no tamantÌo possa
ser obs ervada.

As testas antigas são caracterizadas por
apresentarem elementos dotados de grandes sifões qrre decli
nam gradatiwamente até tornarem-se relatiwamente raros nas
formas j ovens .

Quitinozoários carenados s.urgem no Ordo_
viciano fnferior e em curto ¡lrazo t ot:rram- s e abundantes.
Enquant o que os qrritinozoários sifonados par'ecem ter_se ex
ting'uido no Ordowj-ciano Médio, as formas carenadas desen _

volveram-se e divers ificaram- s e através do período.
No Ordoviciano Médio surge um grupo dis_

tinto de quitinozoários discóides que por serem largos e
curtos geralmente são observados em vista po1a.r, sendo q.ue
alguns dê1es são envo-lvidos por uma membrana translúcida.
Êles ocorrem também no Ordoviciano Superior, sendo ainda
obserr¡ados nas mais jovens associações de quitinozoários
do Devoniano. A extremidade oral destes orga.nismos é fe _

chada por um opércu1o semeltrante a um dj_sco, prowa.welmente
homó1ogo aÕ prossoma de orrtra.s formas.

Ainda no Ordoviciano, uma prorÌunciada e

a.parentemente rápida mudança ocorre na fauna de quitinozoá
rios. Até apr'oximadamente o Caradociano MéOio e Superior ,
a fauna que consiste predominant ement e , ou mesmo exclusiva
mente, em formas com pa.redes 1isas, dá lugar à assembléias
constítrrldas por grande variedade de formas dota.das de or_
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namentação bem desenvolvida, às wêzes bastante complexa .
Aparecem progre s s iwament e os esplnlìos simples, ocasiorlal _
mente concentrados ( rnas não restritos ) na margem basal ,
os espirltÌos ramifícados e em y, e finalmente os espinhos
organizados em fileiras lorrgitudinais, algrrmas vêzes com
suas eLtremidades rrnidas por baa'ras longitudinais. As cris
tas e costelas longitudinais surgem como e1ementos de or _
namentação.

No Ordowiciano Superior, quitinoz oários
ci.lindro-côrÌicos dotados de processos carrvos, fortemente de
senwolvidos e anastomosados, antecipam sua comum e ampla
distribuição no Siluriano e De-r,-oniano.

Os quitinozoários dewem ter atingido o
seu ápice no Ordoviciano Superior, quando apresenta.m maiòr
diversificação de formas. Aparentemente o número de espé_
cies, nesta época, atinge o máximo e o grupo apresenta uma
maior proporção entre os microblota.

No Siluriano e De¡¡oníano as testas dími_
nuem de tamanlao e tornam-se mais de].icadas e intensamente
ornamentadas, entrando em acent'ado declfnio no Devoniano
Superíor. Após este perlodo, os quitinozoários não fora.m
ainda assinalados com precisão. As cita.ções bibliográficas
de sua ocorrência em sedimentos mais recentes referem_se
provawelmente à formas retrabaltradas.
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2.6. ocoRRÊNcIA No BRASTL

Os quitinozoários f ora.m pe1a. primeira
wez assina1ados no Brasil por Lange (f g¿*S) em sedimentos
devonianos da Bacia do Paraná, com a descrição de uma nova
espécie Conoctritina bic onstricta "

En 1,952, o mesmo ar¡tor descreveu tres no
-øas espécies: Lagenochitina avelínoi, Angocl-iitina morrrai
e Desmochitina sommerí em amostras provenie]ftes de a.flora-
mentos do itF.o-lLlelho Barreirinfiarr, rÌa margem esquerda do

Rio Tapajos, entre Bom Jardirn e BarreirinLra e de um teste-
munho de 188r43 metros de profundidade, da sondagem nQ 70
efetuada. pelo Serviço Geológico e Mineralógico do Bra.sil
em Bom Jardim, municlpio de Ttaltuba, no Ðstado do Parâ
As roclras sedimentares do aflora.mento e do testemunho de
sondagem, acima mencíona.dos, são de idade dewoniana.

Nosso estudo do grupo CHITTNOZOA iniciou
em !96L com um trabalho, em co-a.utoria com F.W.Sommer, on-
de apresentamos a. constelação de microfósseis obtida. em

testemunhos da sondagem ns 56, rea.lizada também pelo Ser -
viço Geológico e Mineralógico do Bra.si1, em Bom Jardim
Esta sonda.gem revelou nos l+45 metros perfurados camadas si
lurianas, dewoniana.s e carbonlf eras qrre a.na.1isa.das qua.nt o

ao teor em microfósseis, rewelai:a.m a existência dos grupos
- CHITINOZO¿., TASMAN¿.CEAE, PROTOSALVINTA e GRAPTOZOA - per
miiindo assinalar, pela primeiTa vez no Brasil, a. ocorrên-
cia. de quitinozoários em sedimentos silurianos.

Estudos deta.lha.dos desta. sonda.gem permi-
tiram a. descrição de novas espécies, Ancyroctritina eríctÌse
ni Sommer & rran BoekeL,1963, Õonochítina djalmai Sommer &

van Boekel ,L965 e Sptra.erochit lna lucianoi Sommer & wan Boe
keI ,I)6J, obtidas nos testemuntros de 34o r4aO e 352 met1.os
de profundidade.

Em L)6), foi a.ssina1ada. a ocorrência de
qritínozoá.rios em Tocantínia, Goiás, em af lora.mentos de fo
thelho devoniano, quando descrewemos (Son*"r & van Boekel,
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L)64) o nowo gênero Ramochitlna e as novas espécies Ramo -
chitina ramosi e Ancvrochitina langei. Ainda. em Goiás, nos
foltrelhos devonianos procedentes de Ribeirão do Monte , i-
númeras espécíes foram poï nós assinaladas ( van Boekel ,

t)66 a).
. En L967, apresentamos uma sinópse das es

pécies d.e quitinozoárj-os assina1adas a.té aquela da.ta , na
Bacia do /rmazor.as. Cerca de trinta espécies foram analisa-
das siste¡nática e es tra.t igrafic ament e numa tentativa de co
rrelação entre as loca1idades estudadas na Bacia do Amazo-
nas e as das demais bacias sedimentares brasileiras coevas
\7967 a). No mesmo ano descrevemos ma.is dua.s espécies,Uro-
chitina bastosi e Plectochitina tapajonica, obLidas de um

folhelho de-¿oniano, aflorante rÌa margem do Rio Tapajós, Es
tado do Pará (van Boke1, fg67 c).

Lange (t967 a), apresentou uma. subdiwi -
são bioestratigráfíca do Silr1ria.no e Devorriano da Bacia do
Amazonas, com base em leiofr.rsa.s e quítinozoáríos obtidos
de uma seção que se estende desde os afloramentos do Rio
Urubú, no flanco norte da bacia, no Ðstado do Amazortas ,

através dos poços de Autás Mirim, Nowa. Olinda e Rlo Abaca-
xis, na região central a.té os aflora.mentos do Rio Urupadí,
no flanco su1 , no Ðstado do Pará; no mesmo ano, esse a.utor
(Lang" , L967 b) a.presentou a. subdivisão bioestra.tígrá.f ica.
e correlação do Devoniano da Bacia. do para.ná. Neste ú1ii -
mo trabaltro, ba.seado em quitinozoários e acritarchas obti-
dos de afloramentos e testemunhos de sondagens dos Estados
do Paraná, Sa.nta Catarlna, Goiás e Mato Grosso, foi assina
lada a presença de wárías espécies de qrritinozoários, sen-
do descrito o gênero Cladocl.ítina, as espécie= gfgg!g¡i!!-
na varispinosa e Ramochitina magnifica e redescrlta a es -
pécie Cladochitina bic ons tricia.

Ðstudando afloramentos devonianos do Rio
Tapajós, no Esta.do do Pará, a.ssinalamos wárias espécies de
q.ui_f,anozoários associados à lasma.naceae e Scolecodonta(van
Boeke1 , 1968 b); Costa (tgZo) , descreveu dois novos gêne-
ros, Sgllg$Lj;þe e Spathachitina e nove espécies no.,-as 2
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Pallachitina wi1heImi, p. rotunda.. p.de
tina cn¡zi, S.c1arindoi, S.:.eticulata, S.magalhaesi, S.raí
nhensis e S.tenuis obtidas de amostras de um folfieltro de
idade siluríana, aflorante na margem dò Igarapé da Rainha,
afluente da margem direita do Rio Tapajós, no Ðstado do pa
rá. No ano seguinte , o mesmo a.utor (Costa L)JI a), publi_
con, ltm estr_rdo completo da assembléia de quitinozoários ob
tidos nos folhelhos da localidade acima merÌcionada.

Ainda em a97I, apl.esentamos uma sinópse
dos traba.ltros sobre quitínozoá:rios assína1a.dos no Brasil
(cerca de noverrta espécies) até I97O, com o otl jetivo de de
monstrar a importância do grupo, no estudo das ::ochas se _
dimentares silurianas e dewonianas do Bra.si1 e na sua rrti_
lidade para a correlação int er- c o,'t irrental de bacias sedi-
mentares coevas (Costa, 797f b).



A designação de TROMBETAS pera a forma-
çao silrrriana da Bacia do Àmazonas dewe-se a Orr¡i11e A.
Derby (1878), eue a tomou do rio Trombetas, Estado do pa -
rá, importante afluente da margem esquerda do Rio Amazo
nas, onde em 1876, juntamente com Francisco José de l.r.ei -
tas, assinalou a primeira ocorrência fossilífera siluriana
do Bras i1 .

O terreno siluriarÌo no Rio Ttrombetas ,

segundo Derby, aflora em uma faíxa de 6 a I km de extensão
formando a Cachoeira da Porteira, Cachoeira do Vira- Mundo
e o Outeiro do Cacttorr'o, uma elewação de cerca. de 1OO me-
tros de altrlra situada na margem direita e próximo a. desem
bocadura do rio Cachorro.

A litologia da seção do Rio lrombetas
na Cachoeira do Vira-Mundo, de acordo com Derby, princi.pía
por leitos de sl1ex, com J a 6 metros de espessura total ,

sobrepostas a um sienito. Acima das camadas silicosas ocor
rem arenitos argilosos, micáceos, ave1'melttados, inte]]esta'a
tificados com leitos de.arenitos bem selecionados, conten-
do pouca ou nenhuma matríz argi1osa. Nestes arenitos e nos
do Outeiro do Cachorro, Derby descobriu fósseis , os quais
correlacionou com formas do Siluriano Tnferioï' da América
do Norte.

Odorico Rodrigues de Albuquerque, assi-
nalou em L)I), em arenitos finos aflorantes no sopé da Ca-
ihoeira do Vira-Mundo, a presença de abundantes graptóli -
tos, qrre serwiram de elementos à confirrnação da idade si1ll
riana inferior por ñuedemannr lg2g (an Maury, L929).

Mais tarde, afloramentos de terrenos si
lurianos ao norte do Rio -Amazonas wieram a ser conhecidos
nos rios Curuá, Maecuru e ainda nas proximidades do Atlân-
tico; foi também assina1ada extensa faixa siluriana ao suI
do Amazonas, do Xingu ao Maués.

Frederico t¡aldemar t a.nge (t967 a) subdi

). TNFoRMAçõES GÐOLóGTCAS
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vidiu a Formação Trombetas em quatro memt)ros, os quaís, de
baixo para cima, são os segrrintes: Urubú, Ca.jan:l , Nhamundá
e Pitinga. O primeiro foi proposto por Lange no supracíta-
do trabalho, enqrra.nto os tres ú1timos já hawiam sido _suge-
ridos, em 1957, por' J.Ìrr.Breitbach( Relatórios internos da
Petrobrás, DI\IÐX, A957 a e 1957 b).

Recentemente, M.V. Caputo, R. Rodrigrres
e D.N.N. Vasconcelos (LSZZ), apresentaram uma nova subdivi
são da Formação Trombetas, propondo a criação do Membro Au
tás-Mirim, confinado somente à srrbsuperflcie, em substitui
ção aos memt¡ros basais Urubú e Cajarl , supostos aflorantes.
O Membro Nhamundá (Breitbach, L957 a; Lar.ge 1-967 a) permane
cen como originalmente descrito e o Membro pitinga (Breit-
bac}f,l957 a; Lange 7967 a) foi subdiwidido, passando a por
ção superior a constituir o novo Membro Manacapuru.
De aco1'do com esta proposição, as amostras de siltito sili
cificadorpor nóé estudadas, pertenceriam ao Me¡nbro pitin -
84.



4,

c eas e olltr o s

se necessário
tório ou se ja,
dimento que os

ceu o seg'uinte

TÉCNTCAS DE pREpAR.aÇÃo e esruoo

Para o estr-rdo de quitinozoários, tasmaná
microfósseis que ocorrem associados, torna-
o tratamento adequado das amostras em labora
a separação dos componentes orgânicos do se
engloba.

No presente trabalho a. preparação obede-
esquema:

1 - !.RAGMENTAç-ãO : Cínquenta (5O) gra-a. de siltito, obti-
das de quatro (4) arnostras do mesmo afloramerrto, foram
fragmentadas em porções de aproximadamente meio centl-
metro de tamanho.

2 - DISSOLUçÃO: Ðssas porções foram submetida.s, dÌìrant e

vinte e quatro (24) trora.s, à digestão por meio de áci-
do fluorldrico concentrado para a desagregação e remo-
ção dos minerais.
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3 - DECANT¡.ç-ÀO e îÁMISAçÃO : Depois da digestão ácida., o

lresíduo insolúve1 foi lavado em água filtrada,por meio
de decantações sucessivas, até a eliminação total do á
cido fluorídric o .

Por meio de peneiras de malhas de 0,149, O,IOJ e O'OJ4
mm de abertura, isolaram-se os microfósseis da. fração
inorgânica.
Na peneira de maltra de Or149 mrn ficaram retidos frag -
mentos de graptó1itos ( rabdossoma.s e slculas ) e a1 -
guns quitinozoários maiores; na segunda peneira de rna-
tha de OrlOJ mm ficorl retida a maioria dos quitinozoá-
rios e alguma.s tasmanáceas e na terceira peneira de ma

tha de OrO74 ficaram os quitinozoários menores e tasma
náceas.

4 - lrupez¿ (clarearnento): Os conjuntos de microfósseis se
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lecionados pelas peneiras foram colocados em água fi1-
trada e submetidos à ação de ultrassom, a. fim de so1 -
tarem as partlculas remanescentes do sedimento.

A seguil efetrrorr-se o clarea.mento - dos
exemp1ares por meio de reagentes qulmicos; porém como

encontrawam-se fortemente carbonizàdos, somente alguns
puderam ser clareados (ex. Linochitina erra.tlca Ðise -
nackr 1968 , Est. VIf, fig. 7). Preferimos usar primei-
ramente uma solução pouco concentrada de hipoclorina e

a s egrrír detergentes cornerciais. Os conjuntos de micro
fósseis foram então, mais Lrma vez, la.wados por meio de
decantações sucessivas até os exemplar'es fícare¡n com -
pletamente limpos e desprowidos de impurezas.

5 - MONT¿.GEM : Os conjultos, totalmente limpos, foram pipe
tados para placas de Petri que continha.m á1coo1 absolu
to, a fim de que fôsse remowida a água. existente nos e

xemplares, o que prejudicaria a montage¡n em lâminas.
Os microfósseis foram selecionados por

grupos sistemáticos: GRAPIOZOA, CHITINOZOA e TASMANA -
CÐÄE, sob microscópio de pequeno aumento e colocados
em pequenas placas, de aproximadamente tres po1egadas
de diâmetro, para a aná1ise estatlstica da populaçäo.

Ðm seguida efetuou-se sua montagem em 1â
minas secas orr em inch-rsão em bá1samo do Canadá.
Nas primeiras foram co1ocadas, no máximo, cinco exem -
p1ares por 1âmina para tornar possível o livre marln -
seio dos fósseis em todas as posições necessárias o ten
do sido escolhidos os exemplares que apresenravam um

certo volume, isto éo que não traviam sido muito compri
mídos durante o processo de fossiaizaçã.o ( princípal -
mente os rabdossomas dos graptólitos -Ðst. XI, fig. 1-
5). por outro 1ado, nas lâminas em inclusão em bálsamo,
foram co.locados trinta exemplares, em média., em ca.da 1â
mina .

As 1âminas foram então estudadas sob mi-
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croscópio de grande aumento; as monta.das em bálsamo ,

à 1uz transmitida e as secas sob luz refletida. As 1â-
minas sêcas pef'mitem a observação tridimensional do mi
crofóssil ,e da ornamentação de sua ectod-erme e as 1â -
minas em inclusão em bálsamo, mais duráweis, possibili
tam a obserwação das estruturas internas dos exempla -
res, por transparência.

À seguir foram feitos desentros em câ.mara

clara e fotografa.dos os exemplares mais sígnifícativos.
Todos os espécimes foram medidos e numerados indiwidu-
almente para as a.náIises quantitativa e qua.litativa..

6 - cOi-eçÃO : As lâminas estudadas foram de\¡idamente cata-
logadas e numeradas para integrar a coleção micropale-
ontológica da Seção de Paleontologia e Estratigrafia
da Divisão de Geologia e Mineralogia do Departamento
Nacional da Produçäo Mineral , Rio de Janeiro,Brasil
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5 . îAXONOMr,A.

-5.1. ESCLé.RÐCTMÐNIOS PRÉVTOS

A ta.xonomia. do grrrpo CHTTINOZOA é ampla-
mente ernplrica. Na definlção de gênero dois caracter.es, -
forma geral do bojo e tlatiar: eza. da. margem basal -, são e1e-
mentos de grande importância. As dimensões são usadas em

pequenas proporções e a capacidade de determinados quiti -
nozoários de se rerrnirem em cadeias, ou mais exatamente
sua predisposição em manterem-se jrrntos em cadeias, são 1e
vadas em grande consideração. A definição genérica é fre -
quentemente sub jetiva e em al g"Llns casos, a. -r,-ariação no es-
tado de preserwação e a amplidão de certos gêneros, permi-
te que uma dada espécíe se enquadre perfeitamente em um ,

dois ou mesmo tres gêneros. Cerca de quarenta e cinco gê -
neros já foram propostos, sendo muitos deles sinônimos e

cerca de a/3 monotípícos.
As espécies säo classificadas de acordo

com a morfologia geral da. testa, silhueta, dimensões, de -
senvolvimento e distrib.uição dos processos ornamentaisrmor
fologia da base e da margem basal , forma. do tubo oral , ti-
po de co1arinho, e tamantÌo e forma dos pa'ocessos basais
Cerca de quinhentas espécies já f orarn descritas"

Quatro diferentes esqLlema.s de cla.ssifi -
cação foram propostos recentemente por van Oyen & Calandra
(L963), JarÌsonius (1-964,L967), Tapparl (L966), Taugourdea.u
(t966) e cramer (a967).

Muitos autores têm proposto a categoria
de famllia para os quitinozoários, mas a maioria dos espe
cialistas concorda em que não há razäo para. se criar faml-
J.ias para grupos de gêneros definidos estritamente em tra-
ses emplrícas, cujas afinídades e natrral relacionamento
de um com outro, são praticamente desconhecidos. Corlcorda-
mos com este ponto de vista, e neste estudo faremos refe -
rências apenas aos gêneros e espécies, sem nos preocupar -



-24-

mos com a classificação supra-gené1'ica. A nomerlclatura téc
nica específica adotada é a sugerida. pela Commission In -
ternatíonale de Microflore du paleozoique ( C.f .fU.e. ) pl, -
blicada nos volumes 1 e 2 de t' CHT?INOZOAIRES r, , da. série
rrMicrofossiles Organiqrres du Paleozoicr' ,1962 "



5.2. DÐSCRTçõES STSTEM.4.TTCAS

Os quitinozoários obtidos das amos.tras
estudadas apresentam-se em geral em t)om estado de pT.eserva

ção, muito embora apresentem grande número de exemplares
totalmente cartronízados .

A abr:¡rdância de formas é relevante com

grande número de gêneros, espécies e subespécies que são
descritas e discutídas no presente estr:do.

Cinco nowas espécies e duas novas subes-
pécies são descritas: Âncyroc1- itina onniensis ma.jor n.srrb-
sp., Conochitjna dissimilis n.sp. r C. trombetcnsis rr.sp.,
C. dolosa patufa n.subsp., CyathochiLina tenella n.sp., C.
baculosa n.sp. e Euconochitj.na carinata n.sp., ba.seadas em

grande número de exemplares.
Cinquenta gramas de slltito, provenien -

tes de quatro amostras do mesmo afloramento, rendeu mi1. oi
tocentos e vinte e tres (184) exemplares distribrridos em

qratorze (f4) gêneros, trinta e oito (38) espécies e sete
(7) subespécies .

.As frequências relati'\/as dos gêneros, no
material estudado, foram. baseadas em número de exemplar.es
e não em número de espécies e encontram-se representadas
graficamente na fig. 21 foram determinadas considerando-se
o número total de indivlduos (1823) equivalente a aOO /o ,

obtidos nas 50 gramas de siltito. Esta equivalência forne-
ceu o seguinte resultado 3

Gênero AncyrocfÌitina = 2,L dp

Gênero Clathrochitina = 3,4 I,
Gênero Conocl'itina =33,7 /.
Gênero Cyathochitirra =L8,3 /.
Gênero Desmochitina = 7,5 /.
Gênero Euconoc1 itina = 2rO /o

Gênero Lagenochitina = 6,t $
Gênero LinoctÌitina = 9,I d,o
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Gênero Pogonochitina
Gênero Rhabdoctritina
Gênero Spathachitirra
Gênero Sphaeroctritina
Gênero TanÌÌchitina
Gênero índet erminad.o

. As frequências relativas das espécies ,
foram determinadas seguindo o mesmo critério, encontrando_
se represerrtadas graficamêrlte na figura 6.

Linoctritina erratica (Eisenack,1931) Ei_
senackrlÇ68, foi a espécie de maior frequência, atingindo
5r7 % do total de exemplares examirrados, errquanto que Des_
mochitina complarrata Eisenack,1932, a de menor frequência.,
atingindo aperÌas O,8 *,.

A consulta de cerca de noventa e oito
por cento ( Se 6¡ da bibliografia sobre o assunto tornou
posslweJ- a elaboração de gráficos de distribuição cronoló_
gica e geográfica das espécies obtidas. Assim, na figrlra
4 apresentamos a distribuição cronológica das espácles e
na figura J a sua ocorrência geográfica. Neste últimorpara
sintetizar, agrupamos os palses em: Átr'RICA (argér.iarLítria,
Marrocos, Niger e tunísia); DUR.4S IA (,{ustriarBé1gíca,Nor _

mandia, No¡uega, Tctrec o -Es 1owáquia , França, Inglaterra, po
1ônia, Rumânia, Rússia, Ðscócia, Espanha, _Alemanl- a e t\r _
quia); AUSTR.ÁLIA (eueensland, e leste da Austrália); ald _

RICA DO NORTE ( Canadá e Estados Unidos ) e BRASIL.
No estudo sistemático específico e sub _

especlfico essas ocorr'ências são tratadas mais detalhada _

ment e .

1rO
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Ramo PROTOZOA Goldfuss,1818

Classe RHIZOPODA Dujardiri,1841

Ordem CHITINOZOA Ei s enack , 19 31

Gônero ÀNCYROCHITINA Eisenack, 1!JJ
S enckenberg. Le thaea, 16(t/z) 2 L63.

I'Diâmetro maio¡ na. proximidadê da. termi-
nação aboral; bojo atin6indo l"/Z a. t/3 do comprimento to-
ta1 , estreita.ndo-se em forma de cone, ma.is raramente em es
fera; margem da srrperfície aboral provida. de 4 a. 10 a.pên-
dices simples, bifurca.dos or¡ irregularmente esgalÌrados.rl

Espécie-Tipo : Ancyrocïritina ancyrea Eisenack, 1!Jj

Ancyroctìitina onniensis major n. subsp.
Est. ïT, f ig.1-2 ; f ig. text o Ja.

-27 -

DTAGNOSÐ.- Subespécie de Ancyrochitina onniensis cara.cteri
zada por suas grandes dimensões, testa cilindro-cônica ê

carena regularmente desenwolwida.

DDSCRTçÃO.- Testa cil:|ndro-côrrica; bojo cônico,com diâ.me -
tro máximo superior ao comprimento, atingirrdo cerca de Z/3
do comprimento total" F1ancos convexos, com extremidadê an
gulosa devido a. presença de uma carerra. regularmente desen_
volvida. Base côncawa próximo a carena e convexa rra sua re
gião central , onde a,s vezes pode apresentat uma pequena. de
pressão. F1exut:a bem marcada e ombros desenvolvidos, o que
torna distinto o limite bojo-tubo oral . Ângu1o a.pical wariá
vel entre 1+Oq c 5Os.



o i rlooiú l¡t

Fi¿<. 3a - Ancyrocbitina gnniensis
ma.jo]^ n.subsp. Dosenho ¿r camara

c 14.1'a do ho1ótipo.

lubo oral ci1índrico, com dìâ.metro apro-
ximadamente a. metade do diâmetro do boio. Co1arinllo delga-
do, reto, ligeiramente a.largado na extremjdade oral .

A superfície do boio apresenta' em al -
guns exemplares, cicatrizes de espinhos. Os espinl-ros' pro-
priamente ditos não foram ot¡servados. Apena.s um exemp1ar a

presentor.r no tubo oral um espinho simples e desenvolvido
de cerca de 30 ¡m de comprimento. Este exempl-ar encontra -
se represent¿rdo na fiéÌ.1 da. Esta.mpa TT. A presença. de ci -
catrízes irrdica uma prowáve1 existência. anterior de espi -
ntros que teriam sldo destruldos durante o processo de fos-
silização ou. mesmo durarlte o trata.mento em laboratório.

Côr â.mbar cscnro, tegumenio espesso , a-
delgaçando-se no tul¡o or-al , para. tornar-se translúcido na
extremidade oral .

.Q



Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Comprimento do bojo 3

Diâmetro do tubo oral:
. Diâmetro da extremidade oral:

C.omprimentos máximo e mlnimo obserwados. 33O/?50 prr .

DISCUSS-ÃO. - Cl-athochitina dispar Benoit & Ta.ugourde a:u,L96L,
embôra possuindo região atìoral bastante semeltrante \a da
nossa subespécie, com os mesmos carcteres basais e espessa
carena, diferencia-se por apresentar uma silhueta mais de1
gada, em qlre o diâmetro máximo do bojo atinge cerca d-e I/Z
do comprimento total da testa, e a sua superflcie externa
apresenta-se 1isa. Ancyrochitina onlliensis Jenkins , 1967 ,
bastante afim à nossos exemplares, diferencia-se por suas
reduzidas dimensões e ausência de carena. Apesar de apre -
sentar-se ricamente ornamentada com espinhos os mais com -
plexos, não podemos considerar este fato como uma perfeita
diferenciação, uma vez que as cicatrizes observadas em nos
sos exemp1ares podem ::epresentar westlgios de Lrma orrramen-
tação similar. Por outro 1ado, as dimensões de rtossos exem
plares, cerca de tres vezes maior que as da espécie, leva-
nos a sugerir uma nova subespécie baseada principa..Imente
em suas dimensões e na. presença da carena.

HOLóîIPO.- Ðstampa TI ,fig.1; fíg.texto la. Lâ.rnin a. 67-L2-7O.
Coleção mic ropale ont o1ógic a da Seção de paleontologia e Es
tratigrafia da Diwisão de Geologia e Mineralogia do Depar-
tamento Nacional da. Produção Mineral , Rio de Janeiro.

-29-
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DERTVAçÃO DO NoMÐ.- Do la.tim *aíor = maior, em relação às
suas dimerrsões comparada.s as da espécie a. qual é ¡iliada .

FREQUÊNCIA RDLATTVA NA AMOSTRAGÐM. - Trinta e oito (fS¡ . _

xemplares " 2,a f" (fig"texto 6).



!'Silhueta muito semelhante a de Ancyro -
chitina 33g.Eg, poróm a base do boi o apresenta apôndices
cujas ramificações se rellnem formando rrm a.ne1 concêntricori

Espécie-Tipo: Clathrochitirla c la. thra.t a. Ðisenack,1959.

Gênero CLATIIROCHITTNA Eisenack, 1959

Neus Jb. Geol . Pa1äont . Abh. , 1O8 (1) : 15

C athrochitina stl'iata elongata Benoit & Ta.ugourde alr,J-96i_
Est. IT, fig.l.

196I - C].athr.ochitina striata e.Ionéìa.ta. Benolt & Ta.ugourdeau;
Benoit &, Taugouf'deau, p.1408, Es t.ITT, fig.1J-I6.

DI.A,GNOSE. - Esta. subespócíe diferencia-se de C. sta.i¿ì.ta por
possulr maiores dimensões. Forma sub-côrríca, com bojo lon-
go seguido de um trrbo oral cillndr:ico. A base do bojo se

pro.longa por um cspesso entumescimento rendil-hado formando
uma carena.

-3o-

Dimensões do ho1ótipo:
Comprimcnto total do corpo(com carena) z 396
Comprimento do bojo: 138

Diâmetro do bo jo t 726

Diâmetro cÌo talbo ola1 : 77

Altura da ca.ren¿r rendilhada.: 48

DISCUSSÃO. - Nossos exemplares assemelÌram-se bastarlte ao

ho1ótipo represcntado por Benoit & Taugorrrdea.u (Ðst.ITrfig
15rL967), com sillìì.leta um porrco mais delgada. A carena rerr
di1hada., nos exempla.re s brasileiros, apresenta menos desen
volvimento a.tingindo cm média 2O ¡m de al tura. Cola.rinho

È'
Pn
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franjado.

Dimensões média.s dos exemplares examinados:
Comprlmento total do corpo(com carena) t jZO ¡tm
Comprimento do bojo. ZOO )rm
Diâmetro maior c1o bo jo: 1JO ¡rrn
Diâmetro do tubo oral : 70 l-

Comprimentos máximo e mlnimo observados : 34o/3ZO prr.

LOCALTD¿-DE-TIPO. - Sondagem El Aricll E1 Megta (arng. f ) , s j-_

tuada a 2OO Km a este de C olomb-Béctrar, Argélia.

ESTRATO-TIPO. - Sondagem Amg.1, testemunho
de profundidade . I'C ompl exe Argil o -Grés errx I
dio.

BIOCRONOLOGIA. - OrdoviciarÌo Médio e Siluriano fnferior
(nig. texto l+).

OCORRÊNCIA. -
,{¡nrca Do NoRTE: Argé1ia. (sarrara); sondagem Alng.1.or

dowicia,no (Benoit &, Taugourdeaur l!6t).

AMÉRICA Do SUL: Brasil: Estado do pará, Rio Trombe _

tas, Cactroeira do Vira_Mundo. Siluriano
I n lc rior.

FRDQUÊNCIA RÐLATTV.{ N.A. 4-Ì\{OSTRAGEM. - Sessenta e aois (62
exemplares. 3,4 dp (fig. texto 6).

Gênero CONOCHITIN¿. Ðis enack, 1931
Pa1åoni. Zeitsch., 13 : 83

de 1482 metros
Ordor¡iciano Mé-

rlQuit inozoário s em forma de cone irìver -
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tido (por vezes de ânguIo muito lngreme), cuja base ( p1a-
no polar) passa com ma:lgem arredondada para a superflcie
do manto. Parede 1isa ou rewestida de rÌumerosos espinlros ,

mais o11 menos curtos, os quais em geral são muito deserlvol
vidos na sua metade superior.rl

Espécie-Tipo: C onoctri t ina claa'iformis Di-senackrl!lI

Conochitina brevis Taugourdea.u & Jekhowskyrlg60
Est.TT,fig.4

L96O - Conochitina. brevis
deau & Jektrowsky, p.

DlAGNOSE.- Forma atarracada., cônica a sub-cillndrica., li -
geiramente mais grossa na porção inferior. O engrossamento
não é visível nos indivlduos achatados. Fundo pouco conve-
xo; abertura indif erencia.da.

Dlmensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bô jo:

Tamgourdeau & Jekhotdsky; Taugour
1222 ,Est .IIT ,1ig.Ì+7 -49 "

DISCUSS.dO.- 4, pcriferia da base mais arredondada diferen -
cia i-rm pouco, rrossos exemplares do ho1ótipo, porém é acen-
tuada a sua semeltrarrça com o exemplar representado pelo au
tor da espécie, na Dstampa III, fi1.49r1960.

Dimensões dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bo jo:
Diâmetro do tubo orcal:

Comprimentos máximo e mlnimo obserwados . Z3O/I9O Fm.

200
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LOCALIÐADE-TIPO. - Sondagem Tb.I, Sahara, .África do Norte

ÐSTRATO-TIPO. - Argi1a. Sondagem Tb.I, testemunho de
metros de profundidade. Siluríano Inferior.

BIOCRONOLOGTA.- Ordoviciano fnferior a Siluriano Superior
(ris. texto 4).

OCORRÊNCIA. -
EUROPA - r.ranÇa : Aquitânia, sondagem Cb.1O1. Si1uria

no Inferior (Taugourdeau & JeklÌoÌdsky , 19 61 )
Bétgica : Condroz. Ordowicíano Inferior(Mar_

tjr,,1969).
Rumânia : plataforma Moldavica; sondagens g6

Rosancea, 80 preutesti, p1 Lespezi. SíI¡r _

riano. (ne ¡u a Danet , 1962) .

Espanla : Prowlncia de Léon, montankras Cantá
bricas. Siluriano Inferior a Superior (Cra
me-r r L)6J ) .

AMÉRIC¡. DO SUL - Brasil : Esta.do do pará, sondagem n9
56 do S.G.M.B., testemunho de )J2 metros
de profundidade. Siluriano Tnferior ( van
Boekel, a967 ) "

- Estado do pará, Rio Trombe-
tas, Cachoeíra do Vira.-Mundo. Siluríarlo Tn
ferior.

ÁnntCa DO NORTE - Argélia: Satrara, sondagens Tb.t, Or
1. Ordoviciano a Siluriano (Taugourdeau &.

Jekhowsky,lp6O).

- Sondagem Àrng.1. Ordovícia-
no (Benoit & Ta.ugourdcau, 1! 6t ) .

- Sondagens Zt:.L, ÐI.1O1 ,D1 .
1. Siluriano Inferiþr a Superior (Taugour_
deau,t!62).

Nie.er: Bacia do Djadç, sondagem Kourneida 1.
Ordoviciano Superirlr (eoucné, 1965).

21'7<
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FREQUÊNCTA RELATIVA NA .ATMoSTRAGEM. - Dezoito (tg) exempla _

res. 2,4 $ (tig.texto 6).

Conochitina brevis conica. Taugourdeau & Jt:khorvsk1,r 1!6/+
Es t .IT, f Le. i-6 .

T960 - ConoctÌitina brewis Tarrgourdeau & Je.khorr,sky; Ta.ugour
deau & Jekhowsky,p.818,Est.III , fiA .47 _49 .

1964 - Conoctritina brewis conica Ta.ugourdea.u & Jekhorvsky ;Taugourdeau & Jekhowsky ,.p.7-B,Est.III, fíg.26_2f .

DïAGNOSE.- Forma ligeiramcrnte cônica., bast¿rrrtc regular; bo
jo não marcado (às veze-s uma ligeira inflexão dos flancos
parece indicar o mc j o rlo corpo) . Boca jndif r.r,encia.díì, cola
rinho muito peqtreno. Basc porrco marc¿r.díì..

Dimensões do leolótipo:
Comprim(.ni.o tota.1 do corpo: 2O5 yn
Diâmetro maior do bojo3 95 pn
Co1arinho: 10 ¡m.

DISCUSSAO"- Corpo mais alongado, cola.l'inho r.elatiwamente
desenvolvido (cerca de 30 ¡n de comprimento) e reto , ex-
tremidade bas¿ì1 ma j s arÌgulosa i são as pcqÌtenas dif orL.:nças
entre nossos oxcmplarcs e os europeus.

Dimensões mód:i a.s dos exemplares cxami¡rados :

Comprimento tota.1 do corpo: 23O pn
Diâmetro mai or do bojo: 95 yn
Diâmetro do tubo oral: 65 p
Diâmetro da extremídade oral . 60 prm.

l

Comprimentos máximo e: mlnimo obserr-ados , p60/23O pm.
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LOC¡.LIDA-DE-1IPO. - Srräckgä.rdsbaden, próximo a Visby,iltra de

Go thland .

ESTRATO-TIPO. - Marga. I'Marnes de Visbyrr . Silurla.no Inf e -
ríor.

BIOCRONOLOGIA. - Ordowicia.no Inferior a Siluriano SupeT.ior
(fig. texto &)

OCORRÊNCIA. -
EUROPA - flha de Gotlrland: Snäckgä.rdsbaden, próximo

Visby. Siluriarlo Inferior (Taugourdeau
Jekl'owsky, L964) .

- Franea : Àquítânia, sondagem Caubon 1O1,. Si-
luriano ( Taugorrrdeau & Jekl- o¡vsty, 1!61).

- Rumânia : Plataforma Moldavica, sonda.gens 86

Bosancea, 8O Preutesti, 91 Lespezi. Silu -
riano (Be¡u &, þanet,L962) .

.Áf'nfC¿ DO NORTÐ - Argé1ia 3 sonda.gem ,A,f .2. Ordovicia-
no (Taugourdeau & Jekhor¡sky, L964).

A-I{ÉRICA DO SUL - Brasil : Estado do Pará, Rio Trombe-
tas, Cachoeira do Vira-Mundo. Siluriano In
ferior.

FRÐQuÊNCIA RÐLATIVA NA -AMOSTRAGÐM .- Quarenta e quatro(44)
exemp1ares . 2,4 /. (tig.texto 6).

Conochitina clawa-trerculì Ðisenack, 1959
Est.II,li-9,.f -8.

L959 - Conochitina clava-trerculi Eisenack; Eísenack, p.4 ,
Est .3, fie.3.

à

&
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DIAGNOSÐ. - tr'orma ba.stante Srande' claviforme r com margem po

lar arredondada, plalìo poiar nitidamenie pronunciado e qr:e

na maiorla das vezes é encimada por um mrrcro baixo, acbaLa

do e laïgo. Boca. reta. Pa.rede espessa com superflcie . fos-
ca de cor castanl. a.

Dimensões do holótipo:
Comprimento total dc corpo:
Diâmetro maior do bo jo:
Diâmetro do tubo olal:

DISCUSSÄO.- Ðmbora os exemplares estiwessem fragmentadc;'s

foi possíwe1 sua filiação à espéc:'-e em wirtrrde da presença

d.e determinados caract"t.s especlficosr iais como f'or;na e

detalhes da base.
O exemplar figurado na. Estampa Ifr fig.J, mostra accntrrada

semelÏrança ao ho1óiipo no qr-te iange à morfoloâia dc colari
n}.o, ao passo que o representaclo na fig.8' da mesma Esiam-
pa, apreserÌta em ccmumr ccm o holótipo, a t:rcrfologia ba -
sa1.

Dimensões médias clos exempla.r:es examina.cos

C omp]îimen-d o iotal do corpo:
Diâ¡netro maior do bojo:
Diâmetro da extremidade oral;
Diâ.metro clo tubo oral:

662 r;.t
90 }lm

86 ¡rm.

Comprimentos márímo e mlnimo obser'wados: 68O¡'5ZO pnr.

LooALIDADE-TIPO. - Kå1laber¿J, ilba. de Oiand. Ma:: Bá1ticc

ESTRATO-îIPO.- r'schroeteri-Ka1k!t. Crdoviciallc lfériic'.

BIOCRONOLOGIA. - Ordovicia.no Módio e S i 1'':riano -Illf erior
(ris.texto 4).

6oo
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OCORRÊNCIA. -
EUROPA -

-37 -

Ilha de Oland: Kå11aberg, afloramentos de
I'Schroesteri-Ka1krr. Ordoviciano Médio (Ði-
senack,1968) .

Estônia.: Reval, "Vaginatenka.lk't. Ordovicíano
Médio (Eiser'¿ck, 1962 c).

, AMÉRTCA DO SUL - Brasil: Estado do Pará, Rio Trombe -
tas, Cactroeira do Vira-Mundo. Síluriano In
ferior.

FREQUÊNCTA RÐLATTVA N.4. AMOSTRAGDM. - euarenta e dÕis ( 42 )
exemplares . 2,3 dp (fig.texto 6).

Conochitina decipiens Taugourdeau & Jekhowsky,lÇ60
Est.fI , fig. !.

L96O - Conochitina decj,piens Taugourdeau & Jekhowsky;Tau -gourdeau &. JektÌo1rsky rp.1222-1223rÐst.IV,fiA.50-54 .

DfAGNOSE. - Ðspécie muito wariáwe1, subcillndrica, com a
parte irrferior regrrla.rmente entrrmescida;base ach.atadaraber.
tura lndiferenciada.. Dc acordo com a morfologia da base o

aspecto geral é variáve1 fornecendo f orma.s sutrcilfndricas,
cônicas a1ongadas , a.t a].l a.c ad.a s e g1obosas.

Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do tro jo:

DTSCUSSÃO.- Bojo regularmente entumescido torna.ndo disiin-
to o 1imite bojo-tubo oral , colarinho ligej.ramerÌte alarga-

500
1 5a)
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do na extremidade oral e dimensões um pouco ma.iores; estas
são as diferenças observadas entre os exemplares brasilei-
ros e os africa.nos representadÕs por Tar.rgourdeau & Jektro -
wsky, 1!60: Es t . rv, fig. 50-51

Seg-undo estes auiores, na .4frica esta espécie apresen
ta tendência. a formas ma.is globulosas, ao passo quê na Du-
ropa não" No Brasil, embora nossos exemplares a.presentem
um certo entrmescimento no bo jo, não f oi observa.da a pre -
sença de rrenfiuma forma globulosa. Determinados exempla.res
do Igarapé da Raintìa apresentam dimensões merrores que os
p].e s ent emerìt e estrrdados.

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo: 55O
D1ârnetro maior do tro jo: f65
Diâmetro do tubo oral: IZO
Diâmetro da extremidade oral: 14O

Comprimentos máximo e mlnimo otrservados: 6OO/54O yn.

LOCAL]DADÐ-TTPO. - Sondagem .{f.2, Sa.ha.ra nigeriano , Ãf]¡ica
do Norte.

ESTRATO-TIPO.- Siltito. Sondagem Af.2r testemuntro de 2547
metros de profundidade. Ordowicia.no Superíor.

BIOCRONOLOGfA.- Ordoviciano Médio a Siluriano Superior
(rtg. texto 4).

OC ORRÊNC TA " -
EUROPA - Plataforma Moldawlca: sondagens 86 Bosancea,

80 preutesti, 91 Lespezi. Siluriano ( ee _

ju & Dánet ,1-962).
Estônia: Reval , r'Vaginat enkalk [ . Ordoviciano

(Eisenack, a962c).
ï1ha de Gothland: Gnisvårds. Siluriano fnfe_

rior (Taugourdeau & Jekho.ia-sky , j_964) .

Pm
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.Á.nnfCA DO NORTD - Argélia: Satrara, sondagens Af .2rGe.
1, Bg.I, Dj.I, Or.I. Ordo\-iciano Médio a
Silurliano Inferior (Taugourdeau & Jektrorvs-
ky,1!6o)

- Sondagem Amg.1. Ordovicia-
no Inferior (Benoit & Taugourdeau, f!6f)

AMÉRTCA DO SUL - Brasil 3 Ðstado do pará, Rio Tapajós,
Igarapé da Rainha, Siluriano Inferior(Cos -
ta , L)f Ia) .

FRÐQUÊNCIA RELATTVA NA AMOSTRAGDM. - vinte (20) exemplares.
L,l dp (|íg"texto 6) .

Conoctritina. dissimilis n. sp.
Ðst.II,fig.10-16; fig. texto lb.

ilæ
Æt .ffi
Ft..'',iffi
ffiffiffiW

o , ioo r¡r¡)

Fig. 3b. Conochitina dissjmil js n.sp.
Deãenho à=ãr"r" 
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DIAGNOSÐ.- Caracl:eriza a espécie uma testa ov6ide, amplo co
larinho, carena muito desenwolvida e grande mucro situado
na região central da base.

DÐSCRIçÃO.- Testa owóide, com bojo entumescido e tut¡o oral
cillndrico, crrrto. Flancos convexos, com flexura pouco
pronurÌciada, o que torna às vezes indistinto o lirnite bojo
-tubo oral . o holótipo (est.11,tig.10) apresenta continui-
dade entre o bojo e tubo ora.1 em virtude da inexistêncj-a
da flexura e omtrro. Uma pequerÌa constricção da extremidade
distal do tutro oral é seguida por uma amplo colarintro. Em

alguns exemplares (est.tI ,fig.11) trá uma pequena flexura ,
seguida de rrm ombro regularmente marcado, que permite a de
linitação de um bojo gJ.obrrloso e um tubo oral curto.

A extremidade basal é angu1osa, em virtr-t
de da existência de uma carena bem desenwolwida, na maio -
ria dos exemplares. Caracteriza a espécie a presença de um

mrrcro muito desenvolvido na região central da base â sêrrê-
thança do que se observa em Conocbitina acuminata Eisena -
ckr1,959, No ho1ótipo o mrrcro apreserrta-se med1anamente de-
senvolvido, a1cançando cerca de 1À ¡m de altura por 40 f
de largura. O exemp1ar que apresenta o mucro mais desenr¡ol
vido foi represerrtado na Ðstampa II ,fig.14; alcança cerca
de 26 pm de altura pol' 68 lrm de largura. O menos desenwol-
vido, (Est.II ,fig.IJ), atinge aproximadamente 10 ¡m de al-
tura por 2? pm de largura.

À carena bastarlte espessa em algurìs exem
plares (Est.tTrfi¿g.10, a1rL3r14), pode atem¡ar-se bastante,
(est.tI ,fig.I2r15r]_6), dando a extremida.de basal um aspec-
to mais arredondâda.

Tubo oral ci1índrico mr-1íto curtor [â
maioria das vezes indistinto, termina.do ora1mente por tlm

amplo co1arinho , pode alargar-se ligeiramerrte na região
mais dis ta1 .

Cor âmbar escuro, tegumento espesso, su-
perfície granuJ.osa.



Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremidade oral:
Comprimento do colarintro :

Comprimento do mucro:

. Largura do mucro:

Comprimentos máximo e mlnimo obserwados z \4\/ZBJ yn.

D]SCUSS.ÃO.- Ðsta nova espécie diferencia.-se de ç!49ç!i!¿44
acrrminata Elsenackr1959, peao aspecto merros clarriforme e

mucro em geral mais alargado; de Desmocttitina bu11a Tau
gourdeau & JekhowskyrLg6O, por slra forma mais owóide e au-
sência de cópu1a e de Desmochitina urceolata Benoit & Tau-
gourdeaurL)61 , por seu aspecto menos globuloso, ausência
de cópu1a e maiores dimensães.

HOLóTÌPo.- Estampa Tf,fig.10; fig.texto 3b. Lâmina 67- Lz-
34. Coleção micropale ont o1ógic a da Seção de paleontologia
e Ðstratigrafia da Divisão de ceologia e Mineralogia do De
partamento Nacional da Produção Mineral ,Rio de Janeiro.

DERIVÄç.ÃO Do NOMÐ.- Do latim disslm;lis = diferente, em re
1ação à forma do m11cro.

FREqUÊNCIA REL¡.îIVA NA AMOSTRAGEM. - Setenta e tres exempla
res(73). 4,o fi (fis.texto 6).

- 41-

322 yn
r8o ¡m
r14 pm
L27 yn
33'5 yn
14 ¡:n
4o pm.

Conochitina dolosa Lauf eld,1967
Est .IIT, fig.1-5 .

1967 - Conochitina. dolosa La.ufeld; Laufe1d,p.JO1-3O4,fig.t1.
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DIAGNOSE.- Testa subcilíndrica a clawiforme, com flexura e

ombro não evidentes ou larga¡nente arredondados a conspl
cuos. Ðxtremidade basal aa.redondada e base provida de um

mucro com ápice achatado. Parede da testa não ornamentada.

Dimensões:
Comprímento total do corpo:
Maior diâmetro:
Menor diâ.metro:

DISCIJSSÃO.- Exemplares de dimensões urn por¡co merrores que
os descrj-tos por Laufe1d do Ordoviciano da Suecj-a. Apresen
tan 375 a 64O pm de comprimen to total .

I
O bojo 1ígeiramente entrrmescido torna os

f1ancos suavemente convexos com flexura arredondada. Nos

exemplares brasileiTos o mLlcro reduz-se srrbs tanc ialment e

sendo quase indistinto em a1gtrrrs. Opércu1o näo observado
O espécime representado na Estampa TII

fig.5, assemelha-se bastante aÕ representado pelo arrtor
espécie na fig.D, p.3O3,L967 .

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremídade oral:

6ro-8oo 
¡rn

roo-112 ¡n
7o- 8o ryn.

comprimentos máximo e mlnimo observados z 64o/375 :urr-.

LOCAL]DADE-îTPO. - Fjäcka, Dalarna, Suécia.

ESTRAIO-TIPO. - Folheltìo. t'Da1by Formationrr , F jäcka section',
Ordoviciano Supcrior.

BIOCRONOLOGTA.- Ordor¡iciano Superior a Si1Ìriano Trrferior'
(fis. texto 4).

da

520
LL5

7o

75

J-r.Ifl

P*

P*
PIn.



-43-

OCORRÊNCTA 
" -

EUROP¿- - Suécia : Dalarna, Fjäcka. Ordoviciano Supe-
rior (LaufeLd,,L967).

ÄMÉR]CA DO SUL - Brasil ! Ðstado do pará, Río Trombe -
tas, Cacfroeira do Vira-Mundo. Siluriano In
ferior.

FREQUÊNCIA RELATTVA NA ,aMOSTRAGÐM. - Cinquenta e tres ( 53)
exemp1ares . 2,9 /. (fig.texto 6).

Conoctritina do l osa pa Lula n. subsp.
Es t . ITT , fig .6-) i fl.g.texto I c.

Fig. lc._ Conochj Lina ÇoIosa patula n.subsp.
Llescnho a camara clara do holotipo.
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DIAGNOSE. - Srrbespécie de Conoctritína dolosa ca:racter^izad,a
por apresentar for¡na não muito a1 ongada em que a relação -
comprimento /Iargura- é de apr oxlma damerÌt e J:1; pequena qui
tha basal e arrsência de mucro o

DESCRTçÃO.- ?esta cônica a claviforme, com o maior diâme -
tro situado no terço inferior do bojo. Este, lì,geiramente
cônlco, passa progressiwarnente a rrm tubo oral curto, ci1ín
d.rico, através de rrma f 1exrra e ombro acentrrados . Limite
bojo- tubo ora1, indistinto.

F lancos ligeíramente cortvexos, com extre
midade basa1 arredondada. Base pouco côncawa, com pequena
quiltìa central em a1¿1uns exempla.res. Tubo ora1 1igeiÏ'amen-
te alargado na extremidade oral . Colarinho arrsente, embora,
a primeira vista, um adelgaçamento do tegrrmento na região
oral sugira a presença de rrm amplo colarinho. prossoma arr-
sente.

Cor âmbar, tegumento espesso no bojo
mais delgado na região oral , completamente destituído de
qualquer tipo de ornamentação.

Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diânetro da extremidade oral:

Comprimentos máximo e mfnimo observados : \3O/3tO pm.
l

DISCUSSÂO.- Ðmbora com morfologia geral bastante aproxima-
da à Conoctritína dolosa Laufeld, nossos exemplares não pu-
deram ser perfeitamente filiados a e1a em virtude de sl-ras
formas menos alongada ( c ompriment o/largu r:a -- 3.1) e arrsên-
cia do mucro basal " C. dolosa patula n.subsp., foi baseada
no estrrdo de várias dezenas de exemplares que, embora com
pequenas wariações dimensionais, conservaram sempre as mes
mas caracterlsticas diferenciais acima mencio¡radas em rela

4r5
r 35

80

85

P-
/rm

Pm

P'



-45-

ção a C.dolosa Laufeld.
Na Estampa IIT, pode-se observar as dife

renças entre exemplares de Conochitína dolosa (fig. f - 5)
e C. dolosa patula n.subsp. (fig. 6-9).

Além de C.do1osa, a no-\¡a. subespécie apre
senta afinidades com ConoctÌitina micracantha sync1ínalis
Eisenackrlg6l, embora esta apresente a srrperflcie revestí-
da de espinhos.

L2-27. Coleção mi cropale ont o1ógic a da Seção de Paleontolo-
gia e Estratigrafia da Diwisão de Geologia e Mineralogi.a
do Departamento Nacional da Prodr.rção Mineral , Rio de Janei
ro.

DÐRIVAç.AO Do NoMÐ. - Do latim patúlirs = iargo, em wirtude
da comparação com a espécie a qual é ¡itiaaa.

FREQUÊNC]A RELATIVA NA AMoSTRAGEM. - euarenta e cinco(4! )
exemplares . 2,5 *' (flg"texto 6).

Conochítina intermedia Eiseîa.ck ri-9 55
Es t .ITI , fig.10 .

1955 - Conochitina lntermedia Ðísenack; Eisenackrp.),6L-1,62,
Ðst.3,fig.8.

DIAGNOSE. - Forma cônica. Flancos retos e plano polar quase
reto. Boca cortada perpendicularmente, ligei]îamente alarga
da. Parede lisa orr, mais freqrrentemente, rewestida de mi-
núscul-as verrugas pontiagudas.



Dimensões do hoJ-ótipo:
Comprimento tota1 do corpos
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro d.a extremidad.e ora]-:
Diâmetro do tubo oral:

DISOUSS.Ã.O.- Os exempl-ares examj-nados apresentam-se em ge-
ral nitidamente mais desenwolwidos que os prowenientes da
regiäo Uáttica, porém com igrral- morfoJ.ogia, exceto por uma

extremidade basal mais a.ngul-osa. conwêm assinalar a extre-
ma semel-hança entre os exemplares brasileiros e os assina-
l-ados por Cramer (tg64, Est. XXIVrfig.l) no Siluriano da
Espanha.

Dimensões méd.ias dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpos
Díâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Díâmetro da extremid.ad.e ora]-:
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Comprimentos máximo e mfnimo obserwados: 3LO/Z9O frn.

L73

105

6z

6o

LOCALIDADE-TIPO.- Ilha de Rttgen, Hiddense, trlar Báltico.

F*
F*
)¡m

Pm.

BSTRAT0-TÏPO.- Seixos rolados de rrBeyríctria-Kalktt. siluria
r:.o fnferíor .

BIOCRONOLOGIA.- Sil-uriano Inferior a Superior (¡ie.texto 4).

OCORRÊNCTA. -
EUROPA - Ilha de RtlRen: Hiddense, seixos rolad.os de

tt@,!$þ-Kalk?t. Siluriano fnferior (ei
senack, L955 a).

Ilha de Ose]- (Saarema): Attel-. Siluriano(ei-
senack,1968).

Ilha de Gottr]-and: Hoburger, trHamra-Kalkrt . Si-

300
r55

95

95

¡'*
l¡m

Pm

P^
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luriano Superior (Ðisenack, 196g) .

Gogs , 'rHamse-Grupp" . Silu-
riano (Eisenack 

u I)64) .

FranÇa : Aquitânia, sondagem Av.1O1. Siluria_
no (Taugourdeau, 1p61) .

Rumânia : plataforma Molda¡¡-ica, sondagem 9a
Lespezi. Siluriano (ee¡u a Dãnet, f96z).

, Espanha : provfncia de Láon. Siluriano Supe _
rior ( Crame r ,7964) .

-A-I.IÉRICA Do SUL - Brasi]. : Estado do pará,Rio Tapa jós,
Tgarapé da Rai¡Ìra. Siluriano Inferior(Cos_
ta,I)lL).

Estado do pará, Rio Trom
betas, Cachoeira do Vira_Mundo. Sihlriano
fnferior.

FREQUÊNCTA RELA?IVA NA AMOSTRAGEM. - vinte (20) exemplares.
L,a dF (f ía.texto 6).

Conoctritina lagenomorpha Eisenack, 1931
Est .IIT, fig.1t-13.

L931 - q_olo+ijfrla lagenomorpl.a Eisenack; Eisenack,p.gj ,Est.1,fig.I2.
f955 - C ongg¡¿j.i3g lagenomorpha Eisenack; Ðisenack,p.160 ,esTJ, rrs.r]ã-T;ã-ùiã-ö.

DIAGNOSÐ.- Forma semelhante a um frasco Þrlenmeyer embor _

cado. Uma parte ciIíndrica muito curto alarga-se abrupta -
mente em cone que passa suavemente, de maneira arredonda _

da, para o plano basa1 , o qual muitas -\¡ezes apresenta uma
depressão nítiaa. Ðxtremidade oral 1isa, muitas vezes a.Lan:



gada.

Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpo:

Dimensões do neótipo:
Comprimento total do corpo:

. Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro da extremidade oral:
Diâmetro do tubo or.al:

DISCUSSÃO.- Tubo oral me1Ïror desenvolvido e flexura mais
acentuada, torna bem nltido o limite tro jo_tutro oral em nos
sos exempla1.es. Formas predominant ement e lisas (EstampaII,
fig" 11-12) podem apresentarn em alglrns casos, um tegumen-
to tutrerculaao (est. TI,fig.1l).

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremídade oral ¡

-48-

r5o p]n

Comprimentos máximo e mlnimo obserwados z t6O/1,5o pm.

LOCALIDADÐ-TIPO. - Seixos rolados coletados na praia de Sam
1ande. "Prússia Oríentalrt.

ESTRATO-TIPO. - Seixos rolados de ÍBeyrichia-Kalk'r. Siluria
no.

TL9

ro2

46

um

llm

um

1rm

BIOCRONOLOGIA"- Ordoviciano Tnferior a Devoniano Médio(fig.
texto 4).

160
13o

7o

7o

Fm

Jrm

Pm

Pm.



-49 -

OCORRÊNCTA. -
ÐUROPA -rÌPrússia Orientalr': praia de Samlande. Seixos

]'olados de,rÞeyrichia_Ka1k,:. Siluriano(Ði_
senack, f%L) 

"
Srrécia : Klinta, IOwed_Ramsasa _ Schichten).

. Siluriano Superior (eisenack,tÇ6g).
Alemanha : rEifel synclinoriumr. Dewoniano

, MéOio (eicnr eÎ ,rg7L),
llha de Rilgen : Hiddense, seixos rolados de

,ìBeyr:ichia_Ka1k,r. Sij,uriano (Eisenack, L955a\
T& du Osel (Saarema) : Afloramentos de ,rCro

ta1oca'inus-Ka1k", de Kaugatomapark. [Untere
Osel-Schictenr. Siluriano. Aflora.mentos de
!rOtre s s arepaflkrr , rtOltsaare Zoftet, rrlJntere
Ose1-Schictitenfl . Siluriano (Eisenack, l!6g).

Rumânia : plataforma Moldawica, sondagem gI
Lespezi. Siluriano (1"¡.u a Dãnet, f962).

FranÇa : Aquitânia, sondagens Av.lO1 e Cb

1O1 . Siluriano (Ta.ugourdeau, ag6f).
Massif Armoricaln (SW) . Sinclinal

de Saint -Jirlien_de _Vouvant e s et drA¡rcerrís,
Devoniano Inferior (Moureau & Benoit,L965\

Cotentin, SE de Baunewille, xistos
e ca1cários de Netrorr. De\¡oniano Inferior
(Doubinger & poncet ,a964).

Treh (região de Markstein) rVosges
meri<lionais. Devorriano Inferior (Doubinger
& Ruhland,1963) .

,{F.nfc¿ Do NORTÐ - Araé1ia : Satrara, sondagem Amg.l
Ordowiciano Médio (Be]loit & Taugourdeau
a96r) 

"

AMÉRTCA DO NORTE - Estados Unidos : Oklahoma, "Carter
county, Criner hi11s". Ordowiciano Médio e

Superior (Taugourdea:u, 1965) .



AMÉRTCA DO
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SUL - Brasil : Esta.do de Goiás, município
de Caiapônia., Ribeirão do Monte. Devonia_
no Médio (wan Boekel ,1967).

Estado do pará, Rio Tr:ombe_
tas, Cacfioeira do Vira_Mundo. Siluriano Su
perior.

FREQUÊNC IA RELATTVA N-A AMOSTR,A.GEM. -
prares (¡s). :,2 S (tig.texto 6).

L967 - g+ii+]l+ lepida Je¡l<ins; Jentins ,p.452-453, Est.JO, fig.2-) 
"

Conoctritina. lepida Jenkins, 1967
Ðst.ITf,fig.14.

DïAGNOSE. - Bojo cônico, entumescido nos flancos, com cer'ca
ae )/4 do comprimento total do corpo; diâmetro máximo pr6_
ximo à base aproximadamente igual ao comprimento do bojo ;
base geralmente achatada e margem arredonda.da. Tubo oral
cilíndrico 

' distinto , com a/2 a z,/ j ao diâ.metro máximo do
bojo em largura. Ðxtremidade ora1 retao parede f.isa.

Cinquenta e oito exem

Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do c orpo :

Diâmetro maior do bojo:
Comprimento do bojo:
Comprimento do tubo oral:
Diâmetro máximo do tubo oral:

DISCUSSAO"- Bojo desenvolvido (cerca de
total) e flancos convexos tornam níti,Jo

a67

108

423

44

55

Pm

Pn

Fm

Pm

Jrm .

5/6 ao c ompriment o

o 1imíte bojo-tubo
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oral, em nossos exemplares. Trrb o oral crrto, cerca de Z/l
do diâ.metro máximo , em largura. Base ligeiramente côncava
próximo a extremidade basal , torna-se cortvexa no centro, à
semelhança do exemp1ar representado por Laufeld (1967., Ðst
'/O, fig.J). Colarinlro franjado, ligeiramente alargado rra
extremidade distal .

Dimensões médias dos exemplares
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bòjo:
Diâmetro do trrtro oral:
Diâmet¡o da extremidade oral:

Comprimentos máximo e mlnimo observados : 26O/ZIO .u¿m.
l

LOCAIIDADÐ-TIPO. - Shropshire, Inglat erra.

ÐSTRATO-TIPO. - Argilito. 't Orrnia bedsr!. Ordoviciano Superior.

BIOCRONOLOGTA.- Ordoviciano Inferior, Ordowiciano Superior
a Siluriano Inferior (fig.texto 4).

OCORREÑCTA. -
EIIROPA - Bé18ica : Condroz (Banae de Sambre-et_Meuse).

Ordowiciano Inferior (I'lartino l!69) .

Tnglaterra : STrropshire, Horderley, Glenbur_
re1. Ordoviciano Superior (JenkinsrL967) .

AMÉRTCA DO SUL - Brasil : Estado do pará, Rio Trombe_
ta.s, Cactroeira do Vira-MurÌdo. Siluriano In _

ferior.

FRDQUÊNC IA RELATIVA NA ÁMOSTRÂGEM. - vinte e tres (23) .*uln
pJ.ares. arz,þ (fig. texto 6).

examinados 3

235

755
100
11c)

Fm

Fm

PIn

irm.



;ìoi,:chítina mj cracantha Ðisenack,I 931
Ðst.ITT, fig . 75-IZ .

7937 - çongçhitina. micracantha Eisenack; Eisenackrp.g4rÐst.
1, fig. I)-2Ai Dst.2, fig.ZO_22;Est.4,fig.15.

7959 - Conocþitiqa micracanta ssp. micr-acantha Disenack;Ej-
s enãõk; p .7; esTl r,Tier ¡ (,-r; ó rît;l ; Es t . 3, ris. 12 .

L969 - ggghftfta micracantha Eisenack; Jenkins,p.10 -11,E'STJ-is. TZ-1T, tig.texto 4.

DIAGNOSE.- Ðspécie wariáwel tanto em forma quanto em dimen
sões. Em geral, apenas o terço inferior par'ece ci1índrico.
A depressão da base pode ser otrserwad.a, mas não se observa
prolongamento do po-1o distal . O traço caracterlstico desta
esp6cie é a exisi:ência de espinhos muito curtos situados
preferenc ialmente no polo dísta1 " Frequentemente êstes es-
pinhos encontram-se também em outras partes da memtrrana ,
aparentemente em distribuição uniforme. A extremida.de oral
apresenta espinhos em distribuição regular.

Dimens õe s :

Comprimento wariár,-el d,e 23O a 360 yn.

DISCUSSÃO.- Ðm tamanfio e forma os exemplares bra.sileiros a
sseme1tram-se basta.nte aos de Ostseekalk" (Eisena.ck, a93a)
e aos do rrviola Limestoner' (Je¡1<ins ra969), diferenciando -
se dos primeiros apenas pe1a ausência de espintros nos flan
cos e no tubo ora1"

Bojo cilindro-cônico e tegumento Õrnamen
tado por pequenos tutrércu1os" O diâmetro máximo do bojo si
tua-se na margem basal que a.presenta pequenos processos ,
concentrados.

A silhueta delgada não apresenta flexura
definida, te1.minando oralmente por um colarinho dotado de
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finos pelos distribuidos regularmente por toda. a periferia
da extremidade oral .

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento t o ta.1 do corpos
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremida.de oïa1 :

Comprimentos máximo e mfnimo otrserwados z Z9O/Z5O prr .

LOCALTDADE-TTPO. - Seixos rolados coletados na praia de Sam
lande " rtPrússia Oríentalrt .

ÐSTRATO-TTPO. - rtOstseekalk',

BIOCRONOLOGI.A. - Ordovicia.no Médio a Silur1ano Inferíor, Si
luriano Superior: ( fíg. texto 4).

OCORRÊNCTA. -
EUROPA - I'Prússia Oriental,': Seixos rolados coletados

na praia de Samlande. Ordowicíano (Ðisena_
ck,I)jL).

ItDipl o graptus -Ka1k I' e
rr ÐctÌino sphaerit en-Ka1kr,j Ordor,-iciano (Eiserra
ck,L)J)).
Estônia : rrRer,-a1er Stufeí , rtJewe, Wesenberg

e LyckholmÌt. Ordoviciano Srrperior (Dls"na
ck, IjJ)).

Rússia s Podolia. Ordoviciano Médio e Supe-
rior (LaufeL,1,977),

325 Fn
95 yn
(]) 

/rm
70 yn

Seixos rolados. Ordoviciano .

AMÉRICA DO NORTÐ - Ðstados Unidos : Oklal" oma, aflora-
mentos de rrVio1a Limestone'r, rrÂrbrrckle

mountains't. Or:doviciano Superíor ( Jenkins,
1969) .
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Illinois, sonda -
gem da Mìrldford. Ðngineel'ing Service. Silu
riano Superior (Collinson & S ctÌI,\ra ab rag55)

ïowa., Graff ,. a.f1o
ra.mentos da t'Ma.quoketa. Formationl . Sj-lrr _

riano Superíor (Taugouïdeau, ag65 a).

AMÉRICA Do SUL - Brasil : Ðstado do pará, Rio Trombe_
tas, Cachoei]-a do Vira-Mundo. Si1uriano
Tnferi or .

FREQUÊNCIA RÐLATfVA NA AMosTRj,cEM. - Sessenta (60) exempla_
res. 3,3 dp (tig.texto 6).

Conochitina. parvicolla Taugourdeau, 1p 6J
Ðst. TV, fig. 1 .

f965 - ggILochitina parvicolla Taugourdeaui Taugourdeau, p.
4 68; Est.I ,1ia.24-25 "

DIAGNOSE.- Bojo cônico, com perfil ligeiramente corÌvexo ,
base pouco corrvexa, tubo ora1 muito ou pollco marcado. Cor_
po jrltei1'amente revestido de micïoverrutas.

Dimensões do holótipo:
Comprimereto total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:

DISCUSS-ãO.- Exemplares semell:rantes ao ho1ótipo descrito no
Ordoviciano l'.1é¿io oe Oklal. oma (Taugourdeav, J.965, Est.f ,fig.
24-25), que apresenta como principal caracterlstica a au -
sência quase total do tubo oral . A única diferença observa
da em nossos exempla.res é a ausência de microvermgas na

12o pm

88 ¡m.



superfície externa do corpo.

Dimensões médias dos exemplares examínados:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâ.metro da extremidade oral:

Comprimentos máximo e mlnimo observados:

LOCALIDADE-TIPO. - rtCriner hi11s", rCarter
ma, Es liados Unidos .

ESTRATO-ÎIPO.-,'Vio1a Limestonerr. Ordoviciano Superior.

BIOCRONOLOGIA. - Ordowiciano Superior a Siluriano Inferíor
(fts. texto 4.).

OCORRÊNC TA . -
AMÉRICA DO NORTÐ - Ðstados Unidos: Oklahoma.,,rCarter

countyÍ, ICriner hillsrr, afloramentos dë
rrV j-o1a LimestoneÍ. Ordowiciano Superior
(Taugourdeau, L)6J a).

AMÉRICA Do SUL.- Brasil : Estado do pará, Rio Trombe_
tas, Çachoeira do Vira_Mundo. Siluriano
fnf eri or .

FREQUÊNCIA RÐLATTVA NA .A¡4oS?RAGEM. - vinte (20) exemplares.
L,L Í, (fag,.texto 6).

-55-

15 O ¡rm
loo ¡m
75 yn

L7o/a3o 
rrf-.

countyr!, Oklaho-

Conochitina cf. seriespinosa Jenl<insr1969
Est. IV, f i9.2.

1969 - Conochitina seliespinosa Jenkins; JerìLins,p.i- 3-LllÐst.2, lig.J-L4; -Cie. texto 5.
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Dr¡.GNosE. - Bojo cônico a cílfndrico, com flancos ent'mescí
dos, de cerca de 2/3 a" comprimento total; base achatada I
margem arredondada. Ornamentação constítulda de espinhos
delgados, simples e ra.ros, distalmente trifurcados em forma
de forquilha e extremidades pontiagudas; base dos espin]eos
normalmente expa.ndida num plano paralelo ao eixo longitudi
na1 da testa. Espinhos de até L/l+ (ra¡amente t/3) do diâ _
metro máximo, distribuidos em 6 a. IO fileiras longitudi
nais que se estendem da base a extremidade ora.1 .

Dimensões do ho1ótlpo:
Comprimento t ota.1 do corpo 3

Comprimento do bo jo:
Diâmetro maior do bojo 3

Diâmetro do tubo oral :

Diâmetro da extremidade oral:
Comprimento dos espinhos 3

Alcance:
C ompr iment o

C ompriment o

Diâmetro da
C ompriment o

DTSCUSSÃO.- Com bojo entrrmescido e flancos convexosralcan_
çarÌdo cerca d" 3/4 do comprímento total do corpo, nossos e
xemplares apresentam seu maior diâmetro próxímo à região a
b oral .

Extremidade basa.l a.rredonda.da, com base
ligeiramente convexa. O tubo oral , curto, alarga_se na ex_
tremidade oral ond.e atinge cerca de 2/5 ao diâmetro do bo_
jo.

Dr.ras razões lewa_nos a filiar nossos
exemp.lares a Conochitina seriespinosa Jenl<ins, com algumas
restrições: a) redrrção do comprimento do tubo oral _ rÌos e
xemplares usados quarldo da descrição da espécie o tubo

total do corpo !

do bo jo:
extremidade oral:
dos espintros:

Llo pn
115 7:m

74P
1 / 1Ìfn

44 pn
(16 

7-rm.

r27 - 2O4

89 - a33
40- 55

<28

Jrm

/rm

lr-
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ora1 atinge cerca. de I/3 a" comprimento total do corpo, ao
passo que nos estudados presentemente o tubo ora1 atinge
cerca de 2/5 a" comprimento. b) Os processos ornamentai.s ,
variados ( simples, bifurcados, coalescentes, etc.) e. t,ern
desenvolvidos, assinalados no exemplar Típo, não foram ob-
servados nos exemplares examinados; quando muitoralguns ra
ros e simpl.es espinhos podem ocorrer. Ðsta arrsência quase
t,otal de espì-nhos pode ser atribuída a má conservação dos
nossos exemplares e r.]ma -Íez que, ao obserwa-1os sob grande
anmento, alguns deles mostram vestlgi-os de uma rica orna -
mentação.

Salwo por estas diferença.s assinala.das ,

os demais caracteres morfológicos apresentam identidade en
tre nossos exemplares e os figura.dos por Jenkins (f969).

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo 3

Diâmetro malor do bo jo:
Comprimento do bo jo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremidade oral:

Comprimentos máximo e mlnimo obserwa<los z 2OO/L35 pn .

LOCALTDADE-TIPO.- rrÄrbuckle Morrntainsrr, Oklahoma, Ðstados
Unidos.

DSTRATO-TTPO.- Aflorarnentos de r!Vio1a Limestone!r. Ordor¡i
ciarlo Superior (Jent<lns,t969) 

"

BIOCRONOLOGIA.- Ordoviciano Superior a. Siluriano Inferior
(fig. texto l+).

OCORRÊNCIA . -
ÐUROPA - Rússia : Podolia, camadas Molodova. Ordowi

ciano Médío e Superior (Laufe1d, A97A b)

16o ¡rm

75 Yn
13o Fm
55 yn
70 ¡-im.
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AMÉRICA DO NORTE - Ðstados unidos : oklatìoma, rr-arbrr _
ckle Mor¡¡rtains, Sycamore CreekÍ , aflora _

mento do "Viola Limestoner,. Ordoviciano
Superior (Jenkins,A969) .

AMÉRICA DO SUL - Br.asil : Ðstado do pará, Río Trombe_
ta.s, Ca.choeira do Vira_Mundo. Siluriano
Inferíor.

FRÐQUÊNCTA RDLATTVA NA AMOSTRÀGÐM. -
res. o,g f, (tie. texto 6).

Conochitina trombetensís n. sp.
Est. IV, fie.3-7; fiA.. texto 3d..

Dezesseis (16) exernpla

ffi

ffi
0, 

,t oo lln1

Fig. 3d - ConoctÌitina trombetensis n.sp.
Desenrìo a camal.a clara do holótipo.
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DIAGNOSE.- Espécie de qonochitirla ca:^acterizada por apre -
sentar forma ovoide, destituída de caf.ena e colarintro , e
possrrir um pequeno mrrcro basa.1 .

DESCRTç-ãO.- Ðxemplares de forma ovóide sem delimitação dis
tinta do bojo-tubo oral . I'lancos convexos com êxtremidade
basal arredondada. Caracterlza a. espécie a presença de um
mucrro potrco desenwolvído sitrrado na. região centra1 da base.
No ho1ótipo este mucro atinge climensões de 10 ¡rm de altura
por J1 pm de 1argura podendo, no entanto, apresentar _ se
mais desenwolvido, como pode-se observar nas figuras 4 e 6

da Estampa TV.

Flexura e ombro pottco marcados. î.ubo o_
TaI na maioria das vezes indiferenciado; quando distinto
(Ðst. tvrfig. 3 e 5) é ci1índrico, curto, ïeto ou ligeíra-
mente a.largado na extremidade oraf (fig.7).

Superfície 1ísa., desi,ituída de ornamenta
ção. Cor âmbar escr¡ro, tegumerlto espesso, ligeiramente
mais delgado na região oral . prossoma ausente.

Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do b.o j o :

Diâmetro do tubo oral:
Diâ¡ne tro da extremidade oral:

Cûmp:rimentos máximo e mlnimo oT)servados z 358/3f5 jam.

DTSCUSSÃO.- Conochiti.na trombetensis n.sp., diferencia -se
de Lagenocl. itina elongata Collins on & Schl".alb, 1955, por
possuir bojo mais alongado e ser destituída de colarinho ;
de Desmochitina oblonga Taugourd-^au &, Jekhor^,skl¡ r 1!6O, pela
pl'esença do mucro basal , de Conochitina c]-a.wif ormis Ðisena
ck, 1931, e g. acumirìata Ðisenack, L)J), pe1_a forma do tro jo
e da nowa espécie C. dissimilis por sua.s dimensões nitida-
mente maiores, ausôncia de flexura e ombro, mucro basal me

342
168

100

110

Frn
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PIn

Pm.



_60_

nos desenvolwido e ausência de carena. C. dissimilis n.sp.,
apresenta, a1ém disso, um amplo colarintro que não foi ob_
servado em C. Èrombetensis.

HOLdTlPo.- Estampa TV,fig.J; fig.texto 3d,. Làmir¿ 67-a2
69. Coleção micr opale ont ológica da Seção de paleontolo
gia e Ðstratigrafia da Dir-isão de Geologia e Mineralogia
do Departamento Nacional da produção Mineral . Rio de Ja
neiI'o.

DERI çÃO DO NOMÐ. - Trombetensis , relatir,-o ao Rio Trombe-
tas, de onde procede a amostragem estudada.

FREQUÊNCIA RELATM. NA AMOSTR¡.GEM. - Cinquenta. e tres (J3 )
exemplares . 219 d," (fig.texto 6).

Conochítina wascul ilormis Bou ché,196 5
Est. T\¡r flg. 8_10.

1965 - Conoctritina r¡asculiformis Bouché; Bouché, p. a56 ,Ðst.2, fig.1.

DIÂGNOSE.- Bojo com base achatada, entumescido na parte me

diana, passando progre s s ivament e a rrm trrbo oral curto, mui
to alargado na. sua extremidade oral . Diâ.metro da extr'emida
de oral quase igual a.o di-âmetro do bojo. Superfície com tu
bércu1os.

Dimens õe s :

Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bo jo:

r9o - 365 pn
90 - r55 fr..
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DISCUSS-ÃO.- A figura da Ðstampa flT mostra. um exemplar bas
tante semelhante ao ho1ótipc descrito por Bouctré (l-965)
da bacia do Dja.do (Sàfrara); difere a.penas por apreserrtar
um tubo oral menos ala.rgado em sua extremídade oral e. cujo
diâmetro desta extremidade alcança cerca de Z/3 ao diâme _
tro máximo do bojo, situado em sua região mediana.

A base plana é às wezes ligeiramente con
wexa (Est.IV, fig.!), com mar"gem arredonda.

A superfície com tr.rbérculos foi observa_
da em todos os exemplares exa.mina.dos e as figura.s g e p da
Estampa TV, representam os exemplares de menores dí¡ilensões
dotados, porém, de iguais caracteres morfológicos.

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento totat do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremidade oral:

Comprimentos máximo e mlnimo observad.os. 3Z|/Z5O p:m.

LOCALID¿,DD-TTPO. - Sondagem Kourneida 1, bacia do Djado
Niger .

ÐSTRATO-TTPO.- Argila. Testemuntro da sondagem Kr.1. Ordowi
ciano Superior.

BIOCRONOLOGIA.- Ordowiciarìo Superior a Síluriano Inferi _

or.

OCORRÊNCTA. -
Á¡'nfc¿ Do NoRTE - Niger: Satrara nigeriano (sw aa r.í _

bia), bacia do Djado, sondagem K1'.1. Ordo_
. viciano Superior (nouctré,f965).

Áì{ÉRICA DO NoRTE - Brasi1 : Estado do pará, Rio Tapa_

3oo
L6{l.

100
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jós, Iga.rape da Rainha. Siluriano Infe -
rior(Costa, 1971- a).

Estado do Pará, Rio Trom-
betas, Cachoeira <1o Vira-Mundo. Silurjano
Tnferior.

FREQUÊNCIA RELATM NA AMOSTRAGÐM. - Cinquenta e oito (58)
exemplares. 3,2 dþ (rig. texto 6).

Gênero CY¡.THOCH]TINA Ðisenack, 1955

S enckenberg. Le ttraea., 36(5/6) :3t3.

't Quit ino zoário s provídos de uma parte
inferior em forma de cilindro e orrtra slrperior, em forma
de cone a campânula, a qual forma margem destacada com a

superflcie po1ar, geralmente p1ana. Testa semeltrante a r1m

cá1lce. A ma.rgem do plano polar pode formar rrma borda es-
treita e transparente. Parede lisa orr provida de delicados
tubérculos ou ainda, ocasíonalmente, de estrias ou sulcos
longitudinais . I'

Espécie-lipo :Cyathochitina campanulaeformis Ðisenack, 1955

Cyattroctritina baculosa n. sp.
Ðst. IV, fig.11-1J; Est.\¡,f19.1; fig. texto Je.

DI.AGNOSÐ. - Espécie de Cyattroc1- itina dotada de testa alonga
da, ci1índrica, flancos quase retos e extremidade oral
fran j ada .
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Fig. 3e - CyaLlìochitina baculosa n.sp.
Desenho ã=ãr¿ra clar a-ãã-ñT6tipo.

ÐESCRIçÂ.O. - lesta alongada , subcillndrica. Bojo e tubo
oral indiferenciados devido a ausência da flexura e do om-

bro que marcam o limite bojo-tubo oral .

1oo)Lft
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Flancos quase paraleios a ligeiramente
convexos em algurrs exemplares (e"t. tv, fig.13-15). Extre-
midade basal angulosa devido a uma peqlrerta, mas saliente ,
caa.ena. Base concâva nas proxímidades da carena tornando-
se convexa na sua região mediana, o qlle pr'ovoca, em alguns
exemplares (est. tVrtig,13) a impressão da presença de um

mucro. Cor âmbar. Tegumento regularmente espesso no bojo a
delgaçando-se à medida que se aproxima do tubo .oraL , para
tornar-se totalmente tra.nsparente na sua extremidade. Cola
rinho ausente. Extremida.de oral franjada, ligeiramente a-
.1argada. Superfície externa 1isa.

Os exemplares dessa nowa espécie apresem
tam-se em geral trincados, principalmente na região oral ,

em virtude prowavelmente do adelgaçamento do tegrrmento.

Dimensões do holótipo:
Comprimento t o ta.l do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremidade oral:

Comprimentos máximo e mlnimo observados. 9LO/613 þm.-l

DTSCUSSÃO.- Cyathochitina cylindríca i0augourdeau & Jekho -
wsky, 1!60, embora semeltrante à nossa nowa espécie diferen
cia-se por apresentar forma perfeitamente cillndrica e di-
mensões wlsiwelmente menor'es. Várias espécies de Conoctriti
gg säo afins à Cyathochitina baculosa n.sp., apreserÌtando
porém algr:ls caracteres diferenciais: Conochitina probos -
cifera Eisenackr1937, possui mucro semelhante, mas deixa
de apresentar carena, possuindo a1ém disso, forma c-1avi-for
me orÌde o diâmetro do bojo é muito superior ao do tubo
ora]. . As canelÌrras longitudinaís do tegumento, descT.itas
pelos au.tores da espécie, também não f ora.m observadas em

rrossos exemplares. C. lncerta Ðisenackr l)62, embora com

silhueta muito semellranternão apresenta carerra e o mucr'o
é mais reduzido. C. clava.-herculi Eisellack,1959 , possui

770
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forma de clawe,limite nítido entre o bojo e o trrbo oral em

decorrência da existência de rrma pequena flexura, e extre-
midade oral reta.. C.dolosa Laufeld, a967, é dotada de f].an-
cos mais convexos, o qrre 1he proporciona rrm aspecto -mais
claviforme, com bojo mais arredondado. Porém um mrrcro mais
curto, ausência de carena, extremidade oral retâ e presen-
ça constante de um opércu1o no trrbo oral são suas princi -
pais díferenciações em reJ-ação a C.baculosa n.sp.
Certos exemp1ares d" Tengs¡¿J_in. bergstroemi Laufeld1196T)
poderiam ser facilmente confundidos com esta nova espécie¡
não fôsse a presença do 'rca11us'I basa1, que sutrstitui o

m11cro, na região cerrtr'al da base e a existência freqrrente
do prossoma e opércu1o no tubo ora1 . Seus flancos, geral-
mente um pollco convexos, ltres dão ainda. um aspecto menos
ci1índrico que o de Cyathoctritina baculosa n.sp.

t{OLdTlPO.- Ðstampa IV,fig.11; fig.texto le. Lâmina 67 -Lz
-69. Coteçào micropal e ont ológi ca da Seção de paleontologia
e Estratigrafia da Diwisão de Geologia e Mineralogia do De

partamento Nacional da. Produção Mineral , Rio de Janeiro .

DERTVAçAO DO NOME : Do latim baculus = bastão, referente à
morfologi a da testa.

FRÐQUÊNCT¿. REL.ATIVA NA AMOSTRAGEM. - Setenta e tres (Zl) 
"-

xemplares " 4,O 'þ (rig.texto 6).

Cyathochitina camparrulaeformis Eisenack, 1llJ
Est. V, fie. 3-5.

L93f - Conochitina campamrlae f ormis Ðisenack; Eisenackrp .
B-6:87; Ð"t.2, fis: 1-2t E-.t"4,fls.1,1í-13)

L955 - Cyathochitina caÍpanulaefoïmis EisenackiÐisenack¡p.
373.
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f962 - Cyathochitina campanul aeformis E1senacki Eisena.ck ,p.2e7, Ðst.l4, fig.5 (neóTipof , 607; fis.texto j .

DIAGNOSÐ.- Tìrbo oral ci1índrico, bojo em forma de sino ou
funil com margem relativamente ponteaguda e que comurnente
se prolonga mrma estreíta borda. afiada. Extremídade oïa1
reta. Superflcie oxtr:rna lewcmente áspera, muito finamente
gr:tnrt1.z.Lci;r, ()u c()rn ¡rs l,t.-i ¡r.s (Ìx f:nr)tnír.rn()n l;r: f in-rq, scmr:J ha.ntes
a cortlç¿t"

Dimens õe s :

Segundo Ðisenack (1948), os exemplares bohemicos me-
dem de 1_9O - 266 ¡rm de comprimento total e os báiticos
(1962 a) de 2oo - 428 ¡m.

DISCUSSÃO.- Na forma, os exemplares brasileiros são compa-
ráveis aos do Siluriano da Espanha assinalados por Cramer
(f964, Ðst. xxTv, fj g. L2-1-J), onde o comprimento do tubo
ora1 atinge cerca de I/3 ao comprimento total da testa. Os

exenrplares bálticos apresentam o tubo oral mais desenvolwi
do, o que thes dá uma siltrueta mais esguía.

Em dímensões, os exempla.res brasileiros
são comparáveis aos inglêses (Jenkins ,f967) e a.os botÌemi -
cos (Eisenackrlpks), e menores que os bá1ticos.

A abertura ángular dos flancos apresenta
variações de 9e (Est. V,fig" 3) a t3s (est. v, fig. 5),d..,
do ao bojo um aspecto funiliforme caracterlstico da espé _

cie.
Margem basa1 dotada de rrma estreita care

na. Base convexa, não tendo sido obserwado o oriflcio cen-
tra1 assinalado por Eisenack (A955).

Dimensões médias dos exemplares exa.minados:
Comprimenbo total do corpo 3

Diâ¡netro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:

220
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Comprimentos máximo e mlnimo obserwados . Z3O/ZOO fm.

Diâmetro da extremidade oral:

LOCALIDADE-îTPO. - Seixos rolados coletados na praia de Sam
1ande. "Prússia Orientalr'.

ÐSTRATO-TIPO. - Seixos rolados de
de a].gas calcárias. Ordoviciano.

LOCALTDADE DO NÐóTIPO.- Hark, próximo a. Reval , Estônia

ÐSTRATO DO NEóTIPO. - rtEctrino s plraerit enkalk f' . Ordo-\¡íciano

BIOCRONOLOG]A. - Ordovicíano Tnferior a. Dewoniano Médio(fig.
texto 4).

OCORRÉNCIA. -
ETIROP¡. - t'Prússia grientalr : Seixos rolados coleta _

dos na praia de Samlande. Ordowiciano(nl-
senack,1931) .

Estôrria : Hark, próximo a Rewal . rrEchinos
phaeritenkalkÍ. Ordoviciano (Eisenack,
a)62 a).

Tlha de Gothland : 'rflint artifactsr'. Vås
terbjårs e Gu11rum. Ordowiciano Superior
(Laufe1d, r97L a).

Ilha de Oland : rrschroeteri _Ka1k" . Ordovi_
c ia.no .

Böda" r!çhasmops-Ka1krr. Ordo_
viciano (Eisenack,1968) .

Häl-luden . I'Vaginatenkalkrr .

Ordoviciano (Ðisenack, 1968) .

Rússia : podolia, camadas Mo-lodova, Ordovi. -
ciano Médio a Superior (Laufeld, I97f b).

Suécia : Scania, "Sularp Slralerr. Ordowiciano
Superíor ; "Dicellograptus Shale j' Ordowi-

-o /-

t)t um.
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ciano Médio (Laufe1d, ag67).
Da-larnarrrFjåcka. Formation e Arnt järn

Formation . Ordoviciano Superior (Laufeld,
1967 ).

Escócia : Ayrehire, "Balclatchic Beds!r. Ordo
wiciano Superior ( Laufeld, L96Z).

FranÇa : penlnsu1a de Crozon, parte oeste do
Massif Armoricain, pr'aia de Veryhac,h. OI
doviciano Superior (Derrnf'f ,1959).

Aquitânia, sonda.gens Aw.1Ol. e Cb
101 . Siluríano (Taugorrrdeau, j,967) .

Treh (região de Markstcin, Vosges
merldionais). Devoni.ano Inferior (Ooubin
ger & Rüh1and, 7)6j).

Bé1gica : Condroz, (nande de Sambre_et_Meuse).
Ordoviciano Inferior (Martin, A969) .

Ðspanha : prowlncia de Léon, Formações Formi_
goso e San pedro. Siluriano Superior(Cra_
mer,1!64) .

Tng-laterra : Merioneth, 2 milhas ao norte de
Llanma.wddy, r'Nod Glas Formationr'. Ordowi_
ciano (Rhodes,1!6t) .

Shropshire, lrHope Shalesl. Ordo_
r¡íciano Tnferior e Médio (Jenkins ,a967) .

,4¡'nfca Do NoRTE - Argé1ia : Sahal.a argeliarlo, sonda_
gem Amg.1, Ordoviciano (Benoit & Taugour
deau,1!6r).

SaLrara, região de Éd3eté,
s onda.gem D1 .1 . Si1urlano Tnf erior (Tau_
gourde au , a9 62) .

AMÉRICA DO NORTE - Estados unídgq : oklatroma, ,,criner
hi11s, Carter corlntyr , [Vio1a Limestonerr .
Ordowiciano Superior (Taugourdea:urL)6Ja .

MissoÌrri, "Cape
Giral:deau cou]fty, Hunze fa.rmr', ,'p1a.ttin
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¡.ormationl , sondagem. Ordor-iciano Médio e

Superior (Ecnools & LevirÌ, L966) 
"

ÁMÉRTCA DO SUL - Brasil : Ðstado de Goiás, municlpio
de Caiapônia, Ribeirão do Monte. Devonía
no Médio (van Boekel ,7966).

Ðstado do pará, Rio Tapa -
jós, Igarapé da Rainha.. Siluriano Tnfe _

rior (Costa, J.)f L a) .

Estado do pa.rá, Rio Trombe
tas, Cachoeira do Vira-Mundo. Siluriano
InfcrioT..

FREQUÊNCIA RÐLATTVA NA AMOSTRÀGÞM. - Sessenta. e qua.tro
exemplares (64). 3,5 fl, (t:"g.texto 6).

Cl¡âthochitina cylindrica Taugourdea.u & Jekhowskyrlg60
Ðst. V, fi.s.6-7 

"

L960 - Cvattrochiti na. cylindrica Taìlgorrdea.u & Jekhorrsky
Ta.rrgorrrd carr & JckLror.vsky,p.1221r, Est.V, fi.g.64 -65

f967 - Cyathochitina cylindr.ica Ta.ugourdcau & Jekhowsky
Taugourdcau , p. ?60, Ðst.1, fig. 17 (neótipo).

DIAGNOSE.- Forma per:feitamente cì1índrica, alongada; base
achatada, bordeada por uma carerÌa pouco wisfi'e1.

Dimensões do trol ótipo:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:

38o ¡rm
b) ¡''.
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DISCUSS-ãO.- Nossos exemplares desta espécie são fáceis de
serem confundidos com algurnas espécies de Bhabdochitina ou
de Conochitina, diferenciarrdo-se, no entanto, pela pr.esen_
ça de u¡na nítida carena. Forma perfeitamente ci1índrica ,
sem qualquer diferenciação entre o bojo e o tubo ora1. á.u_
sência de colarinho; extremidade or'al r'eta, ligeiramente a
largada. Base convexa, rodeada de uma carena relativamente
desenvolvida na maioria dos exemplares, podendo , no entarì
to, apresentar-se pouco vislvel em alguns. Os espécimes ob
servados apresentam forma muito semelfiante ao ho1ótipo ,
descrito de material prorreniente do Sahara, porém säo dota
dos de ¡naíores di-mensões.

Dimensões médias dos exemplares examínados:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do trojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremidade ora.1 :

Comprimentos máximo e mlnimo observados z 53O/4gO vn.

LOCALTDADÐ-TIPO. - Sondagem Tb.1, Salìara., Argélia, África
do Norte.

ESTRATO-îIPO"- .A.rgi1a. Sondagem Tb.1, testemunl.o de 2rlJJ
metros de profundidade. Sj lur^iano Inferior.

LOCALTDÄDÞ DO NÐóîTPO.- Sondagem Ab.I, Sahara, Argé1ia,.Á _
frica do Nort e .

ESTRATO DO NEóTIPO.- Sondagem Ab.T, testemunho de 2.llo
tros de profunciidade. Ordoviciano.

BIOCRONOLOGIA.- Ordoviciano Médio a Siluriano Inferio]'
(fig. texto /+).
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OC ORRÊNCIA . -
.Áf'Rf Ca Do NORTE - ¿.rgélia : Sahar]a argeliano, s onda -

gens Ab.I e Tb.1. Ordo\¡iciano Médio a. Silu
ria.rro Inferior (Taugourdearr & Jektrorvsky ,

1!60; Taugourdeau, a967) .

AùIÉRTCA DO SUL - Brasj.l : Esta.do do pará, Rio Trombe-
tas, Cacl.roeira do Vira-Mundo. Siluriano In
ferior.

F'REQUÊNCT¡. RELATM NA AMOSTRAGEM. - quarenta e dois exem -
plares (42). 2,3 l' rig. texto 6).

Cya.thochitina dispar Benoit & Ta.ugorrrde aü.r7.961

Ðst. V, fig. 8-p.

1961- Cyathochjtina dispar Benoj-i & Ta.ugourdeau; Benoit
Taugourdearr, p. 1408, Ðst. ITIrfig. 22-28.

DIAGNOSÐ.- Bojo conico ou pirif'orme alongado; tubo e extre
midade oral ma1 indiwidualizados. Cola.rjnho não obserwad.o,
carena embotada, qu¿rsc um espessamento; ltasr: a.s vezes orna
da dc finas cstri¿¡s concôntricas (oificitmente wislweis) e

de uma pequena depressão cent::a1"

Dimensões do ho1ótípo:
Comprimento t ot ¿.¡.1 do corpo:
Diâmet¡:o maior do bojo:

DISCUSSÃO.- Quanto a morfologia geral os exemplares b::asi-
1eiros muito se assemeltram aos africanos (Sanara), poró,,1

são dotados de dimensões bem mais reduzidas. O c,xemplar re
presentado na Estampa V, fig. !, é extremamente semeltrante,
morfolo6çicamentc, a,c fi¿;urado pelos autores da espécie nas
figuras 26 c 27 da Estampa fff (1961 ), nos quaís o bojo a-

349 ìar:r
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presenta-se piriforme, com trrbo e extremidade oral mal di_
ferenc.iado s .

Carena espessa, seguida de depressão da
base, que torna-se convexa na s1la. região central .
Os exemplares assinalados por Martin (ryeÐ, da. Bélgica ,
apresentam silfÌueta ma.is delgada em virtude de menol. entu_
mescimento do bojo.

Apesa.r de nossos exempla.res apresentarem
dimensões bem mais redllzidas que os provenientes da África
e da Bé1gica, guardam as mesmas relações de comprimento to
ta1/ aiãmetro maior do bojo, não nos pa.recendo na.da duwido
sa sua filiação a csta espécie, tendo em vista, principal_
mente, a notáwel semel}rança morfológica, ref.orçada pela a_
firmação dos autores da especie de que a mesma apresenta. _
se muito variâve1- em suas dimensões.

Dimensões médias dos exemplal.es e xaminados:
Çomprlmento total clo corpo:
Diâmetro maior do bo jo:
Diâmetro do tutro oral !

Diâmetro da extremidade ora.1 :

Comprimentos máximo c mlnimo observados tgJ/t65 yn.

LOCALTDADÐ-TIPO. - Sondagem D1 Arich Ð1 Megta., situada a
2OO Km a leste de Colomb Bechar, Sahara argeliano. .4frica
do Norte.

ESTRAîO-TIPO. - Sonda¿¡em Amg.1, testemun}- o de 15OB metros
de profundid¿lde. r'F'ormation du Complexe Argilo_Grc!seux Srr_
périeur". Ordoviciano Médio a Superior.

BIOCRONOLOGIA.- Ordowiciano Inferi or a Sil,uriarìo Tnferior
(fis" texto 1+).
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OCORRÊNCIA. -
EUROPA - gétgica ¿ Concroz (nande de Sambre-et-Meuse)

Ordoviciano ftìf erioï' (Martin, 1969) .

,(FRTCA Do NORTD - Argé1ia : Sahara, sondagem Arn8.l.
Ordowiciano Médio e Superior ( Benoit &

Taugourdeau ,l.96I) .

AMÉRICA DO SUL - Brasil : Estado do pará, Rio Trombe-
tas, Cachoeira do Vira-MurÌdo. Siluriano fn
ferior.

FREQUÊNCTA RÐLATIVA NA AMOSTRAGÐM. - euarenta. (4o) exempla-
res. 2,2 ft (ti.s. texto 6) .

Cvathochitina dispar verr'ucata Taugourdeau, 1p61
Est. V, fig. 10.

1961 - Cyathochitina dispar verrucata Taupour-deau: Tatrsour
deã;,- p.ffi-;T.3, rîe.--¡iÏE.

D]AGNOSE.- Forma conica a piriforme, a.longada; tubo e ex -
tremidade oral ma1 indiwidualizados . Colarinho ausente, ca
rena embotada. Corpo inteiramente coberto de tubérculos se
rrilhados.

Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpos 22O yn
Diâmetro maior do bojo: 11O ¡m.

DISCUSSÃO.- Âs formas brasileiras pertencentes a esta espd



-l!-t+-

cie , aproximam- s e mais à.s dos Estados Unidos que às da Fran
ça. Possuem merlores dimensões, flexura mais distinta., care
na mais evídente e bojo r¡rais entumescido qrre os exemplares
fj.g'ur'ados anteriormente.

O exemplar representado na Estampa Vrfig.
1O, apresenta mr¡ita semeltrança morfológica ao figurado por
laugourdeau (f965,nst.U,fj'g.jf) do ordowlciano Médio de
Oklatroma (uSa).

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento t ota.l do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tul¡ o oral:
Diâmetro da extremidade oral:

Comprimentos máximo e mlnimo obserwados: t7A/t6O ym,

LOCALIDADE-îIPO. - Sondagem Avensac 1O1 (/tO Km NE de Auch),
Aquitânia, Frarrça.

ESTRATO-TTPO.- Argila. Testemuntro de 2O5I metros de profun
didade da sondagem Av.1O1. Ordowiciano Superior.

BIOCRONOLOGIA.- Ordoviciano Médio a Siluriano fnferior
(rig. texto 4).

OCORRÊNCrA. -
ÐIIROPA - Fra.nÇa : Aquitânia, sondagens Av.1O1, Cb.1O1,

Ordowiciano Superior (Ta.ugourdeau, 1961)

L65
105

4o

45
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¡,MÉRÍCA DO NORTE - Estados Unidos : OklafÌoma, lrcriner
hi11.s, Carter county". Ordoviciano Médio
(laugourdeau,,1965).

ÄMÉRICA DO SUL - Brasil : Estado do pa.rá, Rio Tapajós,
Tgarap6 da Rainha. Siluriano Inferior (Cos
La, ajJL a) 

"



FRÐQUÊNCIA RELATTVA NA ÁI!4oSTR.{GEM. - Vinte e dois (ze) exem
plares. L,2 ,ft (fig. texto 6).

Estado do pará, Rio Trombetas,
choeira do Vira.-Mundo. Silu1.iano Inferior

Cyathochitina fistulosa Taugourdeau & Jekhowsky, 1Ç60
Ðst. V, fig.17.

1960 -,. Cyathochi t ina fistulosa Taugourdearr d, Jekhowsky:Taugorrrdeau & Jekho¡!-sky , p. L224, Ðst.V, f ig. 6Z _69 :

DIAGNOSE.- Forma cillndrica., curta., ligeiramente a.largada
no quarto superior (extrernidade oral). Carena forte, alar_
gada, precedida de um ligeiro estrangulamento do tubo o_
ra1 .

Dimensões do holótipo:
Comprimento to Lal do corpo:
Diâmetro ma.ior do bo jo:

Ca

DfSCUSSÃO.- Nossos exemplares possuem forma cillndrica,ape
nas 1ígeiramerrte alargados na ex,úremidade oral; carena me_
nos desenwolvida que nos exemplares africanos. Testa de
grandes dimens ões .

Ðimensões rnédias dos exemplares examina.dos:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bo jo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extrcmidade ora.1 I

55o Fm

rOO ¡m.

830 Fm
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15o pm

17 5 pn.



Comprimentos máximo e mlrrimo

LOCÁLTDADE-TfPO. - Sondagem Ge.1. Argé1ia. (Satrara). África.
do Norte.

ESTRATO-îIPO. - Arg11a. Sondagem Ge.1, testemunfio de 2753
metros de profundidade. Ordoviciano Srrperior.

BIOCRONOLOGIA.- Ordowiciano Médio a Siluri ¿rno fnferior
(ris.texto 4).

OC ORRÊNCTA . -
Á¡'nfC¿ Do NoRTÐ.- argé1ia : Sa} ara argeliano, sondagem

Ge.1. Ordoviciano a Siluriano (Tau¿;our<1eau
& Jekhor^rsk_w , L96O\ .

AMÉRTC.À DO SUL - Brasil : Ðstado do pará, Rjo Trombe_
tas, CactÌoeira do Vira-Murrdo, Siluriano f ,-,

ferior.

FREQUÉNCT¿. RELATIVA N¿. AMoSTRAGEM. - vlnte (20) exemprares.
1,L d/, (f ía. texto 6) .

observados . 850/76O fm.

- /a-

Cyathoch:Lt:Lna granu1a.ta. Ta.u¿Jourdca.r), lg6L
Ðst. V, fig. 11.

L961 - Cyathochitina gfanul afa Taugourdeau; Taugourdeau, p.
11+2, Est.3,fig.'r6; Esb.6,fig.86.

oral cilíndrico; carena pouco desenwolwida, srrperflcie co-
berta de pequenos tubérculos densamente agrupados.



Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento t o ta.1 do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Ângulo apica.l:

DISCUSSÃO.- Os exempl.a.res examinados apresentam morfologia
extrcmamente semelha.nte ao Ììo1ótipo, apenas com f1exura
menos acentuada. São dotados de dimensões ligeiramente me_
noa'es que os franceses, à semellrança dÕs que ocorrem no Or
dowiciano do Sahara, segundo comentários do próprio autor
da espécle.

Dimensões médias dos exemp1ares examinados:
Comprimento tota1 do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tullo oral:
Diâmetro da extrcmidade oral :

Comprimentos máximo e mlnímo observados z t6O/t4O yn .

LOCALIDADE-TIPO. - Sondagem Avensac tO1 (4O Km NÐ de Auch)
Aquitânia, F'rança.

-77 -

L7o ym

135 lrm
2ôo

ESTRATO-îIPO. - Argí1a. Sondagem Aw.101 , testemuntÌo de 19O2
metros de profundidade. Ordowiciano Superior.

BfOCRONOI-OGIA. - Ordoviciano Superior a Silu1.iano Supe_
rior (fig. texto 4).

OCORRÊNCTA . -
ÐIJROPA - Franea : Aquitânia, -sondagem ¿.v.1O1. Ordowi_

ciano Superior (Taugourdeau, fg6f) .

Cotent j-n, SE de Bauneville, rschj-s -
tes et calcaires de Nefrour'. Dewoniano fnfe
rior (Doubingcr & poncet a).

15o
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AMÉRÌCÂ DO SUL - Brasil : Estado do pará, Cachoeira

do Vira_Mlrndo. Siluriano Tnferior.

FRÐeUÊNCIA RELATTVA N¡, AMoS||RAGEM. _ Dezoito (rg) exempla _
res. 1,o S (tig.texto 6).

Cyath.,chitina. tcn-11a n.sp.
Est. V, f1.g. 1,2-76i fig.texto Jf.

NÆR, :"iÉil)

ffi

DIAGNOSÐ.- Espécie caracterizada por srra peqlrenas dimen _

sões, car'ena proeminente e pelos do colarinho.

Fie. 3r -
Desenho à

o' t9o/*

DÐSCRTçÃO.- Testa pequena, conóide a cla.vj.f orme, com tegu_
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mento espesso no bojo e mais delgado no tubo oral .Bojo co_
nico cÕm flarÌcos ligeiramente convexos; base achatada a 1i
geiramente convexa. Flexura e ombro pouco marcados, o que
torna difíci1 o reconhecimento do limite bojo_ tubo oraL.
O diâmetro máximo da testa localiza-se em geral bem próxi_
ma à margem basal ,podendo no errtanto, sítuar_se na. região
mediana do bojo. Extremidade basal a.ngulosa dewido a pre _

sença de uma pequena mas proeminente carena. Tubo oral ci_
1índrico, alargado na stla extremida.de ora1.

A principal caracter{stica da espécie
são os pelos do cola.rinbo. Simples, alongados e bastante
rìumerosos, localizam-se sempre na periferia do tubo oral ,
em sua extremida.de ora.1 , constl i_uindo o único elemento de
ornamentaçäo da testa. A superfícì-e externa. da testa. apre_
senta-se f ina.mente granulosa. Côr âmbar.

Dimensões do holótipo:
Comprimento total do coa'po:
Diâmetro maior clo bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremidade oral:
Comprimento médio dos pelos do

Comprimentos máximo e mlnimo observa.dos z 27O/zj} um--1

L)-15!]U55-4.(-). _ Quanto a f orma geral da testa as espécies cono
chitina djalmai Sommer & van Boekel_,1965, e Tanuchitilfa on
tariensis Jansonius ,I)64, podem ser compara.das à Cyathochi
tina tenella n.sp. Porém a primeira diferencia_se por apre
sentar um curioso conjunto de a.pêndices orais que relìrre
formas simples, bifurcada.s on mesmo extremamente 1.amifica_
das e por não possuir carena., e a s e gtrnda pela presença de
rìm prossoma formado por anéis espessos, um opércu1o na tra_
se do prossoma e por uma extremidade oïa1 fibrosa..

Embora. menos afim, Conochitina. micracan_
tha Eisenackrl-937, a.presenta. algrrns exemplares reIa.tívamen
te similares à nowa espécie a.presentada, mas que se distin

260 pm

92 Pn
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co1arinho: 36 yn.
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SUem pela p'.eserÌça de espinrÌos curtos e numerosos distri _
buídos uniformemente pela su.perffcie da testa, pela mar _
gem basal arredondada, ausência de carena e pelos mais crr
tos.

Cyathocfiitina tenella n. sp.
mensões ewidentemente menores que as espécies
c omparação .

HOLóTIPO.- Estampa V, fig" a2i f.,g.texto 3f. Lâmina 67_1_2_
-33. Coleção micr'opaleontológlca da Seção de paleontologia
e Dstratlg.rafia da Diwisão de Geologia e Mineralogia do De
partamento Nacional da produção Mineral , Rio de Janeiro .

DÐRTVAçÃO DO NOME.- Do latim tenellus = de1icada, relativo
à forma da testa.

FRÐeuÊNcrA RELATTVA NA .alf oSTRAGÐM. - cinquenta e tres (53 )
exemp1ares . 3,o /,, (fig. texto 6) "

Gênero Desmochitina (Ðisenackr1931) Eiserrackrl_)62
Palåont. Zeitsctr"l3¿ 7 4:7 j-g .

Neus Jb. Geo1. palä.ont. , 111+ z3O2 .

possui di -
usadas para

fndiwlduos cm I'orma de ampola ou garrafa
reunidos em cadeias. O indivíduo situa.do na extremida.de da
cadeia ctìama-se prímário, possulndo um pó externo (supor _

te?) que the dá uma forma diferente das demais (tSlt).
erritinozoários em forma de -\,-as o ou cala_

ça, frequent ement e constrictos próximo a extremidade oral ,
passando a um pescoço curto, cillndrico, orr em forma de bo
1a ou prato. O pescoço pode passar gradualmente ou pode
ser nitidamente separado do bojo. Dm raras ocasiões o pes_



coço está ausente .(196").
Espécie-Tipo: Desmochítirra nodosa Ðisenack,1931.

Desmochitina complanata Eisenack, 1!12
Est. VI , fig. 11.

1932 - P+9g9tir!ir" ?^gomplanata Ðisenack; Eisena.ck, p.272tEs t. 12, .Êig. 24:-
7959 - FPm:gh1tr-^? complanAta Eisenack. Ðisenack, p.16,Est. J, fisJ3 (;õ-tJ-ñ].
1964 - Hoegisphaera c omplanata
L968 - Desmochitina c omplanata

DIAGNOSE. - Veslcula achatada em forma de pote, cujo diâme_
tro transversal é cerca do dobro do eixo vertica1 . Frequen
temente com trase achatada. Extremidade ora.l larga, cerca
de A/3 do diâmetro maior do bojo em lar'gura; cofar:inLìo crrr
to destacado da wcslcula, abrindo_se para formar o cone :
Não se obserwa pedúncu1o na base. Membrana completamente
1isa, formada de quitina trans1úcida, verme.lho acastanha _
do.

-õ_L-

(eisenack) ; Jansonius ,p.9I3,
Ðisenack; Eisenack, p. 812.

Dimensões do holótipo:
Diâmetro maior :

Relação c ompriment o/aiâme tro (t-/n):

ÐTSCUSSÃO.- Formas discóides bastante caracterlsticas den_
tro do grupo, distinguem-se facilmente das demais formas
que ocorrem como weslcrrlas isoladas o11 em cadeias, podendo
mesmo deixar dúwidas quanto ao seu parentesco, a não ser
pe1a natureza c om1)m do tegumento.

80 
Trrn
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Ðisenack (I%Z), quando descreweu Desmo_
chitina ? comolanata baseou sua descrição em exempla.res
comprimidos dors o -wentralrnent e , de maneira que a observa_
ção só poderia se:r levada a efeito em r-ista aboral .

Em 7)J), o mesmÕ autor descre.i,-eu o neó _

tipo, em virtude da perda do ho1ótipo, e conserrr-ou ainda
a mesma sistemática, embora não ten}- a observa.do, até aque_
1a data, veslculas reunidas em cadeias e escólÌreu para neó
tipo, também, Lrm exemplar comprimido dors o -r,entralment e .

Jansonius (f964), realizou um esirado sis
temático de alguns gêneros de quitinozoários e filiorr Des-
mochitina? complanata Eisenack, sob no\¡a combinacão, à Hoe
ßisptraera co¡nplanata. O gônero Hoegisptraera hawia sido
crj-ado por Staplin (f96f) , pai:a englobar espócies relacio_
nadas à Desmochitina, mas que não formawam cadeias, e c11-
jos diâmetros transl¡ersais excedessem o comprimento total
da ve slcula.

Jenkins (a967), embora não obtendo suces
so na tentatiwa de montar em 1âmínas exernplares desta. espé
cie, em posição Lateraa, pôde observa-los em placas de pe-
tri em todas as posições; estimou o comprimento do bojo ern

cerca de A/3 A" diâmetro máximo (região rnediana) e do cola
rinl^ o, em poucos micrometros. wão pôde, no entanto, afiî -
mar se o pequeno comprimento da espécie é caráter originá-
rio ou se é dewido à compressão. O colarirÌtro não é obserwa
do em exemplares examinados sob rzista aboral e somente tor
na-se evldente quando se laz a rotação das testas ainda
não montadas em 1âmina.

A sistemática sugerída por Jansonius
(1964), filj-ando a espécie ao gênero Hoegis phaera, fo i acei
ta por grande número de arrtores, porém Ðisenack, em i:l a-
ba11ro sobre c¡uítinozoârios da região øâtti-ca(t968), discor
da da criação do gênero Hoegisphaera , afirmando que os
exemplares usados para detcrmínação do gênero são simplis-
mente representantes de Desmochitina. que mostram um elacllr'-
tamento do eixo longitrrdinal , em contraste com outros re-
presentantes do grupo. Assim, recoloca a espécie co¡nplana-
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ta ao gênero De smochitina.
Tendo sido a espécie descrita e estudada

mimrciosamente por Eisenack em wários de serrs trabalhos
(t932, L959, 7965, 1968), acreditamos ser e1e o possuidor
de maiores e mais concretos dados sobre o assunto , razã.o
pela qual seguimos a sua orientação.

Os exemplares por nós observados, sômen_
te foram examinados sob wista aboral devido a montagem em
lâminas delgadas para obserwação sob luz transmítida. Mos_
traram acentuada semel1'ança aos provenierÌtes da regíão bá1
tica (Eisenack, 1932,a955) e da Tnglaterra (Jenkins,ir967),
não tendo sído observada a presença de opércu1o em qual
quer dos exemplares.

Dimensões médlas dos exemplares
dorso-wentralmente):

Diâmetro maior:
Diâmetro menol:

Variações dos diâmetros máximo e

Menor exemplar:
Maior exemp1ar:

LOCALIDADE-ITPO " - Seixos rolados coletados na praia de Sam
lande . trPrús s ia Orientalrt .

ÐSTRATO-TIPO.-'tOstseekalktt. Ordoviciano.

LOCALTDADE DO NEóTIPO.- Seixos rolados coletados nos arre-
dores de Berlim, ÀlemanlÌa.

DSTRATO DO l{-EóTTpO.-'rOstseckalk!, . Or.dowici.¿,.|o.

examinados (comprimirlos

2oO ¡n
r85 Fn.

mínimo obserwados:
16 5- 160 um

I

2IO -2OO ym.

BïOCRONOLOGIA.- Ordoviciano fnferior a Siluriano lnferior
(fls" texto 4).
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OCORRÉNCIA. -
EIIROPA - ItPrússia Qrientalr!: Seixos rolados de IOst_

seekalkl coletados na praia de Samlande.
Ordoviciano (Eis enack, I93Z) .

- Alemanha : Seixos rolados de rOstseekalkrr
coletados nos arredores de Berlim. Ordo_
viciano (Ðisenack,l!!p) .

- Ilha de Oland : Eöda, ,rChasmopskalk". Ordo_
wiciano Superior (Eisenack,196g).

- Tnglaterra : Stìropshire. Ordoviciano Supe _

rior (;enl<ins,1961) .

- Franea : Cottentin, SE de Barrr,,-i11e, rrshis -
tes et Calcaíres de Netror¡rr. Devoniano Tn
ferior (Doubinger & poncet,t)64 a).

AUSTR.4LIA - Queensland : Bédorrrie, sondagem Bedourie
S.H., na 1. Ordoviclano (Combaz ,f965\

A-I\4ÉRICA Do SUL - Bras i1 : Es tado do pará, Rio Tapa -
jós, Igarapé da Rainha. Siluriano fnfe -
rior (Costa. r)f). a).

Estado do Pará, Rio Trom -
betas, Cachoeira do Vira-Mundo. Siluria_
no Inferior.

FREQUÊNCIA RELATIVA NA AMOSTRAGÐM. - euatorze (t4) exempla-
res. o,8 S (rig.texto 6).

Desmoctritína lata Sclaa1lre.ut er,I)6j
Ðst. VI , flg. 1-1.

f9æ - Desmochitina
Est. lI,fig. aI-Lz "

lata Sctiallreut er ; Schallreuter, p.4Ol,;



_a)_

DIAGNOSE.- Bojo em forma de cone, comprimido em direção 1on
gitudinal , tornando-se mais largo qÌre comprido, com cola.ri
nho largo, cônico. Diâmetro da extremidade oral quase Z/3
do maior diâmetro. Superfície granulosa..

Dimensões dÕ ho1ótipo:
Comprimento total:

DfSCUSSÂO.- As populações de Desmochitina. 1ata, obtidas no
material estudado', inc1uem formas semeltrantes às descritas
e ilustradas por Schallreuter, da regíão báltica.
Não observamos testas isoladas e sim cadeia.s de 6 a g tes-
tas. Ðstas são conecta.das pelas regiões oral e aboral , de
maneira que o opércu1o de uma testa encorÌtr.a-se intei::amen
te preso à base coÌlvexa da testa adjacente.

Ánalisando ca.da testa isoladamente, e1as
apresentam forma elipsoidal com extr.emidade basal arredon_
dada. Um colarinlÌo longo é preso ao bojo prowoca.ndo rr.os
flancos, inicialmente, uma curva ligeiramente angrrlosa pa
ra depois apresentar, na região mediana do bojo, r-1m con_
torno quase retillneo e finalmente se tornar corrvexo a me-
dlda que se aproxima da extremidade aboral .

Superfície extrema.ment e grarrulosa.Nos in
divlduos transparentes obserwa-se, com relativa facilidadê,
um opérculo.

Os exemp1ares brasi1eiros apres entam
maior semelhança com os da região bá1tica que com os da
Améríca do Norte, figurados por Jer1<ins (a969), podendo 

"em algufÌs casos, ser confundidos com Desmochitina densa
Ðisenack, 1962. Ðstes apresentam em geral testas mais esfé
ricas.

82 pm.

Dimensões médias dos excmplares examinados:
Testas isoladas:

Comprimento total do corpo;
Diâmetro maior do bojo 3

75
L1_5
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Diâmetro da junção colarintro/bojo:
Diâmetro da extremidade oral:

Çomprimentos máximo e mlnimo observados | 77/g5
Variações llmites do maior diâmetro do bojo i
Comprimentos máximo e mlnimo de cadeias de g

5ao/485 v¡¡..

LOCALIDADÐ-TIPO. - Seixos rolados, glaciais de TeschentÌagen,
próximo a Stralsund, ilha de Hiddense, Maa' Báltico.

ESTRAIO-TIPO.-,'Backsteinkalk$. Ordoviciano Médlo.

BTOCRONOLOGIA. - Ordowici-ano M6di o
(fis. texto 4).

OCORRÊNCTA. -
ETIROPA - Ilha de Hiddense : Seixos rolados, g1aciais,

de Teschenhagen, próx:r'-mo a Stra.lsund ,
,,Backsteinkalkfl . Ordowiciano Médio(Scha1
lreueter, f9æ) .

Suécia : Fjåcka, Ðalalna. Ordowiciano Supe _

rior (Laufe7c.,1967).

AMÉRICA DO NORTD - Ðsta.dos Unidos : Oktahoma, rArbu _

ckle morrntains, \¡io1a Lj-mestonen . Ordovi
c j-ano Superior (Jenkins,a969).

.qji4ÉRICA DO SÌII, - Brasil : Estado do pará, Rio Trombe
tas, Cachoeira do Vira._Mundo. Siluriano
Inferior.

_86_

6o ¡n
6o ym.

Pm.
r?5/ro5 

J-1rn.
testas :

Siluriano Inferior

FRDQUÊNCIA RELATIVA NA AMOSTRÀGEI{. - Oitenta. e dois ( 82
exemplares . lt,5 l' (rig. texto 6).



Desmochitina mjnor ampl- orea Ðj senackr'l 931
Est. VI, fig.4.

I93L - De smochitina
j, îig. L2.

1962 - Desmochitina
p. lo4; Ðst.

ryo / - ue smoc,natana
91 , rts.20"

_LyoÕ - uesmocrÌ1tana
180.

DTAGNOSE. - Testa primária em forma de âncora, com base a -
ctratada e um polrco arredondada. Bojo porrco mais longo que
1argo. Tubo oral curto e alarga.do na extremidade ora.1 ,onde
atirÌge quase o diâmetro máximo do bojo em largrra, o que
provoca rrm certo estrangulamento no trrbo oral .

amphorea Disenack; Elsenack, p. 93;Est.

mj nor f.amphorea Eisenack;
:-:-.---=.----=_7-.=-----7.If , |ig. J,6,/ (neótipo).
ampïrorea Disenack; Laufeld,

minor amphorea Eisenack; Eisenack,p.

Dimensões do ho1ótipo:
Testa isolada:
Comprimento total do corpo l

Cadeia formada por tres testas:
Comprimento total:

_ö / _

Ði s ena.ck ,

p. 320

DTSCUSSÃO.- A espécie descrita originalmente por Ðisenack
(fS:f), como Desmochitina ampLìorea., teve como trolótipo uma

colônia corrstitulda de tres testas qtre apresentam forma de
ânfora, base convexa e trrbo oral curto, alargado na extre-
midade .

Ðm A962, Eiserrack apresentando neótipos
d.e quitinozoários bálticos tra.nspôs a espécie amptrorea pa-
ra forma (f) Aentro da espécie minor; ou seja, Desmochiti-
na amphorea passolt a ser Desmoctritina minor f. amptlorea
tendo como exemplar tipo o espécime fig-urado pelo autor na
Estampa 1"7, îie. 7 (1-962 a). em traltralho posterior, (L965),
o autor mantevc esta classificação.

8o ¡m.

24o ym.
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Laufeld (tç62), ao estudar material da
Suécia obserwou a preserÌça de exemplares que mostravam
grande variação na morfologia geral da testa e como dispu_
sesse de uma população bem pr:eser-vada, não ltre foi difícil
reurri-1as sob uma mesma espécie, Desmochitina qmphorearman
tendo a classificação original de Eisenack (tS:t). Assina_
lou ainda o fato de que a espécie em foco constitula cerca
de 50,ft da fauna de quitinozoários, rra.s diversas ocorrên -
cias por e1e estudadas da. !rDalby Formationìr, de Dalarna
Suécia.

Em l!68, Eisenack apresentou uma rewj.são
geral dos quitinozoários da região bá1tica, tanto no ponto
de vlsta sistemátíco como estratigráfico e mantewe a sua
c-Lassi1icaçao de 19 62 a.

Compara.ndo os exemp.lares brasíleiros com
os apresentados por Eisenack e Laufe1d, pudemos obser1,ar a
penas pequenas diferenças entre e1es. Estas referem_se a-

presenca de uma peqrrena. carena e ausência. do estrangulamen
to do tubo or-al . O mais, dimensões, morfologia clo bojo,ba_
se, relação de comprimento total do corpo e diâmetro maior
do bojo, são extremamente semelhantes às dos exemplares an
teriormente citados. Em nosso material só pudemos observar
veslculas isoladas, não tendo sido obtida nenhuma ca.deia.

Dimensões médías dos exemplares examinados:
Testa is olada :

Comprimento total do corpo:
Diâmetro maíor do bo jo:
Díâmetro do tubo or.al:

Comprimentos máximo e mlnimo obserwados em testas
aso-Laoas: IJO/ V, pß.

LOCALIDADE-TIPO. - Seixos rolados coletados na praia de Sam

1ande, rt Prús s ía Orientalrr .

ESTRATO-TIPO.- "Ge1blichgrauer,,. Ordoviciano.

1o5 pn
85 Frn
50 ¡rn.
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LOCALTDADE DO NÐóTTPO.- A1laferr, próximo a Wesenberg, Es _
t ônia .

ÐSTRATO DO NDdTfpO.- 'tJeweéctre Stuf er'. Ordoviciano.

BIOCRONOLOGIA.- Ordowicíano Médio a Siluriano Inferior(fig
texto l+).

OCORRÊNCTA .-
EIIROPA - rtPrússia Orientallr: seixos rolados coleta _

dos na praia de Samlande. Ordowiciano(Ði
senack,7%f).

Estônia : A1lafer, próximo a trr'e s enberg, 'r Je -
r,r¡e r sctre Stuf er' . Ordowiciano (Eisenack ,
a962 c).

Suécia : Dalarna o nDalby Formation'r. Ordo-
viciano Superior (Laufe1d, a967).

AMÉRICÀ DO SttL - Brasil : Ðstado do pará, Rio Trom -
bctas, Cachoeira do Vira-Mundo. Siluria_
no Tnfcrior.

FREQUÊNC]A RELATTVA NA ¿,MOSTRAGÐM, - Dezoito (rS) exempla -
res. 1,o /" (tig.texto 6).

L934 - Desmochitina? urna Disenack;
5, fag. f-Lj, Îíg.texto 34.

L962 - Desmochitina urna Eisenack;

Desmochitina ua.na Eisenack, I93I
Ðst. VT, fie. 5.

DIAGNOSE.- Forma scrnell-rante a um pote. Diâmetro transver -

Ðisenack,p. 69-7O iøst .

Ðisenack,p.lO2.
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sa1 máximo situado no tcrço inferior da testa, em ger.al
próximo ao polo distal . Os flancos, após ligeira constric_
ção, passam a uma extremidadê oral relativamente larga. o
tubo oral é curto, porr vezes quase inexist<¡nte. Cópu1a em
geral bern desenwolwida" A cspécie ó caractea"izada por um
grande alargamento em sua torminação abora1 , semell.lante a
um disco de fixação. Mombrana 1isa.

-Damensoes:

CompÏ.imento total do coÏ.po:
Diâmetro da extromidarf e oraf.:

DrscussÂo.- os exemplares examinados são caracterizados
por uma cóprrla bem desenwolr¡ida e base corrvexa com extremi
d.ade basal ar]]edorÌdada. poss1-lem dimensões superiores às
formas européias e norte-americanas, apresentando semelflan
ça morfológica mais acentrrada com o ho1ótipo provenierrte
do Báltico e com o exemplar figurado por Marîtin (1969,ø.t.
2, fig. 23), d,a Eólgica.

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bo.jo:
Diâmetro do trrbo oral:
Diâmetro da extremidade oral:

12o-14o ¡m
6o-7o /" ao

maior diâmetro
transversal .

Comprimentos máximo c mlnimo obser\,-ados: 250/ZL5 pra 
"

LOC¡.LIDADÐ-TIPO. - Dlvor]etz.

ÐSTRATO-TTPO.- Calcário. Siluriano.

BIOCRONOLOGTA.- Ordowiciano Tnferior a Siluriano SuÐeÏ'ior
(fis. texto 1{).

Tche c o -Ðs 1ováq uia .

2-35
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OCORRÊNCTA . -
ETIROPA - Tctreco-Es1owáquia: Dr,¡oretz. Siluri-ano If édio

e Superior (Ðisenack, L934) 
"

Béleica : Corrdroz (Bande de Sma.bre-et-Meu _

se). ordoviciano Inferior (Martin,L969).
Alemanha : Ttillringen. Ordoviciano Superior

e Siluriano Inferior (8"h., Jordan &

MaLzat'rr, a966).
Espanha : Prrovlnci-a de Léon. Siluriano Supe

rior ( Crame r ,I)64) .

Á¡'RfCA Do NORTE - A1.g-é1ia : Sattara argeliano, sonda-
gem E1 Arich Ð1 Megta. Ordoviciano Médio
(Benoit & Taugourdea.u,tg6l) .

AMÉRICA DO NORTÐ .- Þstados Unidos : F1órida, sonda-
gens îi11is e Core 1. Siluriano (Cotas -
tein, Cramer & Andress , L969 b).

ÁM6RICA DO SUL - Brasil : Estado do pará, Rio Tromtre
tas, Cachoeira do Vira-Mundo. Siluriano
Inferior.

FREQUÊNCIÄ RÐLATïV¡, NA AIoSTRAGÐM. - vinte e dois (zz) exem
p1aïes . L,2 'þ ( fie. texto 6) .

Gênero Euconochitina Taugorrdearr, 1!66
Soc. Geó1. France,Mém. 1O4: 38-39.

rrTestas pequenas a médias; perfil em for
ma de cálice a cônico, tubo oral cilfndrico, ombro incons-
plcuo, extremidade basal arredolldada, tegumento liso ou es
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pinlloso; base achatada, sem mucro ou IcallrrsI , opércu1o
simples.

Espécie-Tipo : Errc on<)ctrit ina c!4qlus (Ðisenack, 1955 b )
Tarrgourdear-r , f966 .

Euconochj tina carinata n.sp.
Est" VI , 1i.9" 6-9;fig.texto 3g.

Fig. 3g - Euconochirina carinata n.sp.
Des enho ã-ãt"a.a c r a.a-ãã-1-oEtlpo .

0. ,-- ---loo-lt



-93-

DIAGNOSE.- Espécie de Euconochitina caracl:ef jzada por gran
de variabilidade de forma. e dimensões, margem basa_l arre _
dondada e base plana com grande quilha central .

DESCR]çÃO.- Testa conóide. Bojo cônico e tubo oral ci1ín _
drico. Flancos 1igeiramente convexos. Ðspécie dotada de
grande waríatri.lidade de forma em virtude da presença oÌl
não, de flexura e ombro. errando presentes, o bojo apresen_
ta-se entumescido, a1cançando diâmetro duas r,'ezes superior
ao do tubo oral , tornando_se nitido o limite bojo_tubo o_
ra1, podendo-se facilmente observar um tubo oral regular _
mente desenvolvido e perfeitamente ci1índrico (Est. Vl ,fig.
7).Quanao al.rsentesro bojo passa paulatinamente para o tubo
oral , tornando difícil suas delimitações; neste caso, a re
1ação dos diâmetros do bojortubo oral é aproximadamente de
4:3.

Extremidade oral delgada e transparente.
Extremidade basal arredondada. Base achatada ou ligeiramen
te conwexa, apresentando na sua região central uma quilha
(observada em todos os exemplares) de tamanho uniforme.

A1én da variabilidade de forma, apresen
ta a espécie, também grande variabilidade de dimensões
Ðm geral as formas dotadas de maiores dimensões apresentam
meltror diferenciação do bojo e tubo oral , como pode_se ob_
servar na fig. /, da Estampa VI, ao passo que, nas de meno
res dimensões, esta diferenciação não é ewidenciada. pode_
se supor que as formas menores representem indiwíduos
mais .jorrens e as maiores, mais adrrltos; e que a diferencia
ção trojo-tubo oral represente um estágio mais er¡olul<io rÌo
ciclo de -¿ida dos indiwídr¡os.

Ás testas apresentam superflcie externa
Iisa, destituída de ornamentação. Cor âmbar, tegrrmento re_
grrlarmente espesso.

Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpo: 328 r.
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Diâmetro rnaior do lf,o jo 3 LL6 pm
Díâmetro do trrbo oral: 76 F^
Diâmetro da exi;remidade oral: Z6 ym.

Comprimentos máxlmo e rnlnimo o¡".1l.aao= z 4oo/jt3 .um-'I

DISCUSSÃO.- A grande variabílidade morfológica de Ðucono _
ctritina carinata permite sua comparação com numerosas oll _

tras espécies. As formas alongadas aproximam-se de Clava _

chitina grandis Tai:gourdeau rAg6T , de Conochitina micracan_
ttra Eramrlata Tarrgourdeau,L96A e de Illichiiina multip].ex
Sctrallrerrter:rIg63. Diferencia-se da pr'imeira por seu tubo
oral mais crrrto e bojo menos globuloso; da segunda pelo
seu menor ângrr1o apical , tubo oral menos desen¡¡-olwido e su
perfície externa lisa; e da terceira, por suas mênores dí_
mensões e ausência dos espinhos. A quilha central da base
de Euconoctritina carinata nosp.r não foi citada em nentruma
das descr'íções das espécies acima mencionadas.

As f orma.s crrrtas apreseÌrtam determinados
caracteres afins à Cyathochitina elenitae Cramer, J"964 , C.
djadoensis Taugourdeau ,I)66 e à Ðuconoctritina edjele4sj.s
Taugourdeau,L966, tais como, forma da testa e presenca da
quilha central rÌa base. Porém, Cyattroch.itina elenitae dis-
tingue-se por. apresentar margem basal angulosa, Cyathoctri-
tina djadoenis por possrrír ornamentação constitulda de es_
pinhos grosseiros disseminados no bojo e Ðuconocl. itina edje
lensis por seus flancos retílfneos, base f reqlrent ement e

invaginada, presença constante do pr:ossoma e ser dotada de
menores dimensões.

HOLóTIPO.- Ðstampa VI, fig. p; fì.g,texto lg. Lâmina 67_ a2
-32. CoLeção rnicropale ont o1ógica da Seção de paleontologia
e Estratigrafia da Diwisão de ceo1ogia e lfineralogia do De
partamento \racional da Produção Mineral , Rio de Janeiro.

DÐRfvAçÃO Do NOME .- Do latjm carjna = quilha, em relação
à quilha basal , caracterfstica da espécie.



FREQIIÊNC IA RÐLATIV¡. NA AMOSTRAGEM; -
xemplares . 2,O dþ (fig. texto 6)"

Gênero Lagenochitina Eísenack, 1931
Pa1åont.Zeitsclì", 1l : 80,

Veslculas grandes, bojo subesférico a
oval , tubo oral cilíndrico, flexura distinta, omtìro incons
pfcuo, extre¡nidade basal muíto arredondada, opérculo sim-
les.

Ðspécie-Tipo: Lagenochitina baltica Ðisenackr-1!11.

-95-

Trinta e seis (36) 
" -

Lagenochitina cylindrica Ðisenackr1931
Est. VT, fig. 11-13.

L93f - Lagenochitina cylindrica Ðisenack; Eisenackrp.Sl
Est,. 2, fig" L8-L9.

DTAGNOSE.- Bojo lageniforme, quase cillndïico, apresentan-
do em corte longitudinal , aspecto quase retangular. O bojo
passa paulatinamente para o tubo oral , também cilÍndrico ,

de dimensões aproximadarnent e metade das do bojo. Ocasional
mente a extremidade oral lisa se encoritra Lrm porrco alarga-
da. Base do bojo achatada.

Dimensões:
Comprimento total do coa.po 3 34o - 37o pri.
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DISCUSSÃO.- Nossos exemplares apresentam ligeiras r,-aria
ções entre sl, quanto a forma do bojo: a fig. 12, da Estam
pa VI, representa um espécime dotado de tut,o oral cillndri
co, alongado, com passagem progressiwa para um bojo entu .
mescido; a fi6. )-3, da mesma Estampa, representa forma de
tubo oral cillndrico, curto, e bojo mais alongado qrre o da
figLrra precedente; e a fig. 14, um tipo intermediário, en-
tre os dois wistos antr:riormente, cujo tubo oral ci1índri-
co passa paulatinamentc para um bojo lagerj forme, qrrase cí
llndric o .

O colarínho pode ser reto ou ligeiramen-
te alargado na sÌla extremidade.

Os cxemplares inglêses figurados por Jel:.
l{ins, 1967, sao mais curtos c largos.

Dimensões mód j-zìs dos cxemplares examinaclos:
Comprimcnto t o ta.1 do <;orpo:
Diâmetro maior do bo jo:
Diâmetro do tubo or.al:
Diâme ti:o <la cxtrcmi<la.cle oral:

Comprimentos máxjmo c mlnimo obseïvados: !5O/38O u¡n.
I

LOCALIDADÐ-TIPO. - S<:ixos roilados co1etados na praia de Sam

1ande. "Prússia Oriental .rr .

ESTRAîO-TIPO. - I'Graucr Kalk'r . Ordow:i ciano Médio.

BIOCRONOLOGIA.- Ordo\/iciano Módjo a Siluriano Médio (fj-g.
texto 4).

OCORRÊNCTA. -
ÐIIROPA - I'Prússi.¿r Orîi (-'nt¿ì1'r : scixos Ì'()1ados de '!Gra

uer K¿r1klr, colctados na pl:aia. <le Sa.mlan

do. Orrdoa¡iciano Módio (Eisenack,Ag3L) .

Franea I Aquitânia, sondagem Cb.1O1. Silu -
r:i an o lfódjo (Tarrgourdeau,lÇ61).

4L)) Fm

1o5 ¡m
70 P.
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fnglaterr:a : Shropshir]e. Ordowiciano Supe _
rior (.lerrkins,I)67) .

Á¡'nfCa DO NoRTE - Á.rgé1ia : Sahara argeliano, sonda_
gem Ge. 1. Siluriano (Taugourdearr & Jek
howsky, t96O); sondagem Ð1 Arich E1 Megtf.
Ordovici.ano Médio (Benoit & Taugourdeau,
196r) .

Niger : Bacia do Djado, sondagem Kr.1. Ordo
wiciano Superior (nouctré, 1965).

AMÉRTCA Do SUL - Brasil : Estado do pará, Rio Trombe
tas, Cacfroeira do Vira_Mundo. Si1uriano
Inferior.

FREQUÊNCTA RELA?IVA NA AMoSTRAGEM. _ Sessenta (6o) exempla_
ïes. 3,3 *' ( tis. texto 6 ).

Lagenochitina esthonica Eísenack, 1955
Ðst. VI, fig. 14.

f955 - !nç9]1".!+!:"" ^ 
es ttronlca Eisenack; Ðisenack,Ðst. 1, fig. 8-p.

DIAGNOSE. - Forma nitid.amente lageniforme,
oral fortemente alargada. polo aboral as
ÞupefI acae -Lasa.

Dimensões do holótipo:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bo jo:

com extremidade
vezes com c ópu1a.

p. 3ar,

53o ¡rm
t94 ym



Diâmetro do trtbo oral:
Diâmetro da e xtr:emiclaCe oral:

DTSCUSSÃO.- Os exempJ.arcs t¡rasl1cj,ros de L.esthonica apro-
ximam-se muito dos clcscritos por EiserÌaclr. (tg:5 t) aa estô
nia, apresentaÌtcìo porrím extr:emidade ora1 ma.is estreita e

f lexura mcnos pronun<: i a<f ¿r. Os ()xcmp1a.rcs dcscr j tos por Jctì
kins (1967) , da rng1.ater:ra, são mais longos, del g¿ìdos e

via dc rcÉlra, dj l<:rcm 1)asiantc clr- nossos cxemplares.

Dimensõos módias dos (ixcmplar:cs examinados:
Comprimr-'n l. o total do corpo:
Diâmctro maior do bojo:
Dlâmetro <io trrbo oral:
Di.âmetro cla cxtrermi cl ¿rd e oral:

Comprimentos máxjmc¡ e mrln imo olrser¡.'aclos: /+iro,/38O rrm.
i

LOCÁ.LTDADE-îTPO. - Baltspor:t. Ðs t ônla.

ÐSTRATO-TTPO. - rìGlaukon:i tkalk r' " Ordovic j,airo.

BIOCRONOLOGIA. - Orclovj.c.i ano Mód:i oa Sj I rrrj-a¡ o Infcrior( fi.g.
texto /r).

OCORRÉ]NC IÀ . -
ELTROPA - Ðstônia ; Ba1tsport, rrGlaukollitkalktt . Ordo-

viciano Mrídio (Eiscna.ck, J 9ir5 b).
T l ha dc O1at.ìd 3 Hlu 1udcu, " Vagina.t enkalkrr .

Ordovicj lno (Eisenackr l!68) .

Inglai;crra : Shropstrì-re. Ordoviciano Supe -
rior (,Ienki.ns , r96'7 ) .

-98-

94 r*
I42 

fr.j,.

4oo 1:m

16 5 um

90 Ém

92 lrm.

AMÉRICA DO SUL - Bríìs:i-l : Ðstado do Pará, Rio Trombe
bas. Caciroci.aa do Vira-Murìdo. Siluriano
Tnf,.rior.
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FREQIIôNCIA RÐL¿,TTIIA NA AMOSTRAGÐM. - Vinte (20) exemplares.
trl d," (tig,. texto 6).

Lagenochitina ovoidea Benoit & Taìlgour.de aú,t.96I
Est. VI , fig. 15.

L96I - Lagenoc1.itina
& Taugorrrdeau,

DTAGNOSÐ. - Bojo owóide, tubo oral cur:to
to total da testa) ligeiramente alar:gado
oral; presenca de um tullo interllo.

Dimensões do holótipo:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:

ovoidea Benoit-FlT4îo-r4rr,

DISCUSSÃO.- A lorma ovóide, o tubo oral cilíndrj.co pouco

diferenciado, extremidade oral ligej-ramcnte al¿ìrgada, base
convexa com margcm basal aa'redonclada sã.o as principais ca-
racterlsticas dos exemplares brasileiros desta espécie. À-
proximam-se bastante das îormas a.fr:i-canas ::epresentadas
por' Benoit & ltaugourde arr (196f), princípa1Íne¡te o exemplar
por eles reproduzido na Estampa 1¡,fig. )tr, que,à semelhan-

ça dos nossos, apresenta r¡m tubo oral maj-s curto.
Os ¡xemplarcs bá1.i,i cos, assina].ados por

Eisenack(1!68) , assemel.tra.m-se maj s a.o ho1 óti,po, apresentar

& Taugourdeau; Benoit
Ðst.v, fig.49-50.

(t/3 a" comprimen-
na. extremidade

do um tubo oral maj-s alongado.
Dimensões médias dos exempla::es examinados:
Comprîj-mcnto tol,al do coïoo: 260

Diâmetro maior do bojo: I5O

L92 yn
82 ¡m.

P-
F-



Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremídade oral:

Comprimentos máximo e mlnimo observa.dos e 285/Z4A yn.

LOCALIDADE-TIPO. - Sondägem E1 Arich Ei Megta (¡ïe.r),Djorf
e Atfa1, a.proxirca dament e a 2OO Km a Este de Colomb-B6c:r'ar,
Sahara, å.rgé1ia, Á-frica cio Nclrte.

ÐSTRATO-TIPO. - Arenito a-rgiloso. Sondagem Amg.l, testcrnl -
nho de 1568 metros de profundidade. Ordoviciano Médìo.

BTOCRONOLOGIA.- Ordovici-a.no lnferi-o:r a. Siluriano Supericr
(fis. texto 4).

OCORRÉNCIA. -
EUROPA - Rumânia : Plataforma. Moldav1ca, sorÌdagens 51

Rádãuti,49 Rãdãuii. Siluriano (ne3u a oá-
net,L)62).

Ðstônia 3 litoral entre Packer e Baltisch -
port, rr Pho sph or i tkùo 1len des G1aÌÌkonítsan
dest'. OTdo\.'iciano (Ðisenack, 1-968) .

Áfn¡CA Do NoRTÐ - Àrgé1ía. : Sahaa'a. argeliano, sonda -
gem E1 l-rich E1 Megta. Ordoviciano Médio
(Benoit & Taug oalTde a.u, 1! 61 ) "

.¡I-MÉRICA DO SUL - Brasil : Ðstad.o do Pará, Rio Tapa. jós,
Tgarapé da Raj-nha, Sill-rriano Tnferior (Cos

ta, L)JI a).
estado do Pa:-á, Rio Trombe-

ta.s, Cactroeira do Vira-Mundo. Siluriano
Infcrior.

FRÐQUÉNCTA RELÀTTVA N¿. ÂMosTR¿.cEM. - vinte e dols (zz) exe^
plares. I,2 'fi ( fig.texto 6).

; _ioo_

90 P*
1oo 

¡m.



DTSCUSS-ÃO.- Formas ovóides de grandes dimensões. Diferen -
ciam-se de Lagenochitina ovoidea porr suas maiores dimen
sões e tubo oral curto, quando distinto. Superfície ligeí-
ramente granulosa. O tegumento espesso totalmente carboni-
zado em todos os exempla.res, lmpede qualquer observação de

outros ca.racteres morfológicos, impossibilitando sua filia
ção segura a qualquer espécie.

Lagenochitina sp.
Est. VII , fiA. 1-2 .

Dimensões médias dos exemplares estr.rda.dos:

Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da e xtremida.clc oral:

Comprimentos máximo c mlnimo obscr'!'¿r.dos r 39o/32o pm,

FRÐQUôNCTA RELATTVA NA .AMosTRAcÐM. - Nove (9) exempla.res

o,5 f' (tie. texto 6).

- 1c)1-

Qrritinozoários reunidos em cacleias. Tes-
tas isoladas em forma de urna, pote ou cônicas.comprimento
totâ1 do corpo superior ao diâ.metro máximo do bojo. Ex -
tremidade oral alargada porém não destacada em forma de co

larintro. Cópu1a relatiwamente delgada e opércu1o.
Espécie-Tipo:Llrresþ:Jj¿e errat ica (Eisenack 

' 
1931)Eis enack, f968.

Gênero Lj.roch j i-ina. Eiscnack, 1!68
n.t..o.,I![ill-131, Abt . r : 17o.

360 ¡m
r55 pn
r15 pm

llJ ¡rm.
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Lj-nochitina cingulata (Ðisenack, 1937) Ðisenack,Ii68.
Est. VfI , fig. 3-5.

a937 - Desmochitina cinanlata Eisenack: Eisenack,p.22O,
"=". 

trr , tS. "- /.

1966 - Dremochitina? cingu1ata (elsenack); laugorrdeau' p.
. 28.
1968 - Linocl. ltina clngulata Eisenack ; Eisenack, p.17O -

171, Est .24,f i.a.1-2,L6;F.s1-.2i,f ig"2) (neótipo),32 |
Est .3 r fig.18 .

DESCRIçÃO.-As iestas isoladas desta espécie apreserrtam for
mas semeltrarÌtes a um pote. A metade distal lorma j/4 da es

fera do bojo, passando paulatinamente, sem formar constric

ção, para o tubo oral curto e cilíndrico cuia extremiclade
oral é bastarrte 1arga. Cópu1a pequena e delgada' de modo a

não se tornar wislwel na co1ônia. As testas se aiustam com

o polo dlstal , na extremldade oral ampla da testa anterior.
Assim, a cópu1a é escondida e somente obserwada nas testas
indiwiduais mais inferiores da colônia. Ausência de disco
pedial . De¡¡ido a opacidade do fóssi1 a cópu1a somente é r¡i
slvel sob 1uz refletida; nos lados observam-se pequenas sa

liências agudas. A maior co1ônia apresenta cinco testas ;

com isto prova-se qr-re as cadeias podem ser maiores que o

observado até o presente nas espécies de Desmochitina e o

número de quatro é apena" casual .

Ðimensões:
Comprimento das testas isoladas z I O,1 mm

Comprimento da colônia com cinco testas: Or5 mm"

Relacão comprimento total do cot:po/dià-
metro maior do bojo, nas testas isoladas: .4 : 1.

Diâmetro da extremidade oral: ! 75 f, do

d iâme t ro
maior do trojo.
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DISCUSSÃO.- Espécie muíto c omum em sedimentos silurianos
do Brasi1 . Foi descrita em 19)7 por Eisenack, em cascaltros
da região báltica, como Desmoctritina cingulata., para desiË
nar exemplares que se reuniam em cadeias f orma.das de núme_
ro variáve1 de testas. Ðstas, a.presentam forma semeltrante
a um pote, cu jo bo jo passa. paulatinamente para rrm tr.rbo
oral cilíndrico, curto. O diâmetro da extremi.dade oral 6
quase o mesmo do diâmetro máx:lmo do bojo, que se localiza
próximo à margem basa.l-. A espécie é caracterizada por uma
peqrrena crista anelar que circunda a margêm basa1 e que
sob luz tra]1smitida, apaïece sob a forma de pequenas sali_
ências agudas.

En Ij66, TauÉlourdeau apresentorl uma nova
classificação sistemática. para o grupo CtÌitinozoa . Criou
o gênero Eremocleit ina para indiwíduos que se diferenciawam
de Desmochitina por seal alongamento e de Lagenoctritina pe_
1a presença de cópu1a, j-ncluindo nele a. r:spécie cingulata.

Ej.scna.ck (1968), ern lrm extenso trabalho
sobre quitinozoários da região báLtica, criou o gênero Li
noctritina para a.s duas espécie intimament<l relaciona.das
cingulata e erra.tica; anteriormcllte, estas espécies, ha
viam sido por el e classif ica.da.s como Desnochitina (1937) ,
e mais ta.rde por Ta.llgour.d eau (t966), como ÐremocÌìitina
Segundo Ðisenack, as mcìsmas rão poderiam se:: incluldas no
gênero Desmochitína por não possuirem col arinho e opérculo
e nem no gênero EremocLritina, pela.s pequenas dimensões
da.s testas, ocorrência cm cadcias e cópu1a mais delgada ;
por esta razãn, criou o 6¡ênero Linochitina para englobar
as duas espócies citada.s.

Linochit j-na cingrrla.ta. apresenta-se bem
definida no material brasileiro, que embora apresentando e

xemplares de dimensões variadas, mostram nltida identifica
ção entre sl. Cadei¿rs de drras a cinco testas são comrrns no
material estuda.do presentemente. A Estampa VTTl mostra nas
f iguras 3-5, ca.deaa.s f ormada.s dc apr-.na.s tres testa.s , com o

objetivo de demonstrar sLla perfei.ta idontificação morfoló-



gica, apesar de suas rrariações dimensionais.

Dimensões médias dos

lestas isoladas:
Comprimento total do bo jo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremidade oral:

Cadeias de tres testas:
Comprimento total: 49O irm 35O pm 4ZO pm.rtt

LOCALIDADÐ-îIPO. - Seixos rolados coletados na praía de Sam

lande . rr Prús s ia Orientalt' .

exemplares examinados :

ESTRATO-TIPO.- Seixos rola.dos de ca.1cário. Ordoviciano (ei
senack,lllJ).

LOCALTDADÐ Do NÐdTIPO.- Norte da Alemantra.

maior menor média
L75 vn 9O um 135 umttt

90F. 6Sp 75yn
,., p- 5) ym b(J Fm
70 um 60 um 61 u^'1 t'l

-_LO4-

ESTRATO DO NEóTIPO.- t'Graptolíthengestein". Ordoviciano

BIOCRONOLOGIA. - Ordoviciano Supeior a Siluriano Tnferior
(ris. texto 4).

OCORRÊNÇTA. -
E'IIROPA - rrPrússia Oriental" : Seixos ro1ados coleta -

dos na pr'aia de Samlande. Ordowiciano(Ei
s enack , L937 ) .

Iltra de Rü€ien : Hiddense, seixos r'olados de
!rBeyrichia-Ka lkrr. Siluriano (Ei senack ,

1955 a).
Alemarlha : norte da Alemar.tìa, ìrGraptolithen

gesteinrr. Siluria.no Srrperi-or (Disenack,
1968) .

Frarìe,a : Aquitânia, sondagem Av.lol ( 40 Km



-l o<-

NE de Auch). Siluriano (Ta.ugourdearr ,
196r-) .

Cotentin, Saint_Jacques de Néhorr,
Ha.mea.rr Jacquin, norte do Massif Armori _

cain. Siluriano Superior, Dewonia.no fnfe
::ior (Grainclol:, Roba.rdet & Taugourdeau ,
7966) .

Trch, ::egião de Markstein, Vosges
meridionais. Devonia.no lnf erior (Doubirr_
ger & RuLrla.nð , L963) .

Espanha : Pr:owfncla de Léon. Síluria.no Supe
rior (Cramel^, 1964,1967) .

Áf'AfCa DO NORaCÐ. - Argétia. 3 Sa.hara. argeliano, sonda -
ßens Ze .1, D1. 1. S j_1uria.no Inf erior (Tau
gourdea.u,l_9 62 a).

Á-IíÉRICA DO NORTE.- Ðstados Unidos : sondagens Ti1lis,
Core Hi11i.ard, Kj_c Vinning. Siluriano
(Goldstein, Cramer &. Andress , Lg69 b)

AMÉRTCA DO SUL . - Bras i1 : Ðs tado do p:a.rá , Bom JaÏ.dim,
ftaituba, sondagem n9 56 do S.G.M.B. Si_
luriano Tnfcrior (Costa, '1.c167 a.).

Ðsta.do do pan:â, Rio Ta.pa.jós,
Igarapó da Rainlra. Sillriarro lnferior
(Cosi;a, a97L a.).

Ðstado .1o Pará, Rio Trombe-
tas, Cactroeira. do Vira-Mundo. Siluriano
Tnferi o r "

FREQUÊNCIA RÐLATIVA NA À\4oSTRAGÐM. - Sessenta e dois ( 6z )
exemplares . 3,ù ,ft (fig. texto 6).
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Linochitina erratica (Eisenack,1931) Ðis en ack, a)6g
Est. VII , fi8. 6_10.

I93I - Desmochitina erratica Eisenacki Ðisenack,p. 92r},st.tfí8.--:E:
\962 - Pgsmqçhitina erratica, Ðisenack¡ Ðis enack, p . 3O7 ,I'st .17, îis. lo_rf-JãiFi¡o) .
L966 - Eremochitina ? erratica (eisenact); Taugorrrdeaurp .F;-
1968 - Linochitina g_rrejf_c a Disenack ; Ðisena.ckrp.1/OrEst.î;-ìã:-r7.-

DTAGNOSE.- Dspécimes em formas isolada.s ou em cadeias de
dois, tres ou qìlatro indivfduos. Forma de lagena ou cilin_
dro, com peqlreno colarinl- o ligeiramente mais largo na ex _
tremidade oral . Diâmetro do bojo pouco maior que o diâ.me _
tro do tr_rbo o¡a1 . Bo jo sempre mais longo qr.re o trrbo oral
( z/3 "u mais).

Dimensões:
Comprimento total :

DfSCUSSÃO.- Como a espécie anterior, esta é muito c omrrm
em sedlmentos silurianos brasileiros. É caracter.r.zada por
um tegumento relatiwa.mente transparente que peÏ.mite a ob_
servação de sua estrutura interna. Bojo fageniforme, flan_
cos convexos, trtbo ora.1 cillndrico terminado oralmentê por
u'n colarintÌo ligeiramente al.rgado. prossoma contraldo sem
pre presente. Extremidade basa]. arredondada com base eonve
Xâ.

OcorrerÌdo geralmente em cadeias, forma _
das por. número variáwe1 de testas, somente ocasionalmente
encontram-se formas isoladas, decorrentes, certamente, da
dissociação de cadeias pré-existentes.

loo 14o 
Fm
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A forma do bojo apresenta ligeiras varia
ções, podendo ser mais, ou menos a1ongada, com bojo regu_
larmente entumescido. Testas de bojo alorÌgado podem ser ob
servadas na fig. !, da Estampa VfI, ao passo que a. fig. 6,
da mesma Estampar apresenta testas m'is bo j'da.s. Formas in
termediárias são representadas nas figuras 7rgr9 e II .

Linochitina erratica diferencia_se de L.
cingulata por sìra forma lageniforme, ausência. da. crísta a-
nelar que circrrnda a margem basal e preserìça de u.m colari_
nho regularmente desenvolvido.

Tcldas as modíficações sistemáticas so -fridas por L. cingìi1ata aiingiram tamt¡ém L"erratica.
Nossos exemplares assemeltram_se tanto às

formas européias como à.s africanas, sendo notáweI a seme _
thança morfológíca entre todos os exempla.res examinados

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Testas_ is oladas ;

Comprimento total do co1,po:
Ðiâmetro maior do bo jo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extr:emidade oral:

Cadeias de tres testas 3

Çomprimento máximo:
Comprimento mlni mo:

Comprimento médio:

LOCALIDADE-îTPO. - Seixos rolados coleta.dos na praia de Sam
lande . "Prússia Orientalr .

ESTRAîO-TIPO.- r'Graptolitehngestein', . Silrriano.

LOCALIDADE DO NEóTTPO.- Seixos ï,o1ados. Á.1ter, próximo
h¡enlock, Estônia. Siluriano Superioï,.

18o ¡m
75 yn
50 rrm

6o yrr',

78o ¡m
685 um

72o Flfj,.
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ESTRATO DO NEóTfpO._ rìGra.ptolithengesteinr. Siluriano Superior.

BrocRoNoLoGfA.- ordovlci.no rnfe''ior a De\¡oniano rnferlor
(rig. texto 4).

OCORRÊNCIA. -
EL-RO p,A - r!prúss ia Orientalr,: sêixos rolados coleLados

na prala de Samlande. Siluriano (Ðisena_
ck,1931) 

"
f1ha. de Gotl]1a.nd : Visby. Siluriano (Ðisena_

ck, 1!64) .

Estônia : seixos rîo1a.dos de rGraptolithenges
tein" ¡ Alter próximo a .lfenlock. Sí1uria_
no Super:ior (Eisenack, 1962 a).

-=: : Cotentino rrorte do Massif Armoricairl.
- Silirriano MÉdio (Girador, Robardet ¿¿

Tar.r gourdea.Ìr, L9 66) .
Aquitá.nia, sondagem Av.1O1 (4O fm me

de Auch), sondagem Cb.1O1 (fO ftm N de ¡4¿¡
mandc). Silurj arro (Taugoundeau, 196i-).

Massif -Arnoricaín (SW) , r'Synclinal
de Saint_Julierl de Vorwantes et d?Ance _
nisr.r Dewoniano Inf erior (Moureau_Benoít ,
7965) .

Espanha : prowfncia. de Léon. Siluriano Suoe_
rior (Cramer,i)64).

,{¡'Rf C¿ DO NoRTE = Àrgélia. : Saharra arge.tiano, sondagens Ge.
T, Bg.I, Tb.T, Ha.7. Siluriano (Taugour _
dea.u & Jektrornrsky, f.960) .

Satìaz.a argeJ-iano, sondagem Ð1 "1. Silu _
r j ano lnf () rior (Ta.ugourdeau, j.962 a) .
Satrara ar:geliano, sondag.em HBA" l, Alsa_

ce, região cte Ð1 Golóa. Sj-luriano Supe _

r:ior (i0au¡;ollr,deaìl, 1.962 b) .
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Sahara. argeliano, Bassln de polignac.
Sil-rr:rj a.no Superior a De\,_oniano Tnf er:ior
(.tarainé & yapaud jían,1968) .

Marrocos I Raba.t, Oued Bou Regreg. Si1uria_
no fnferior (Correia, 1,964) .

AMÉRIC.A DO NORTE - Estados Unjdos ; Flórída., scnd;r
gerns Tí1J j.s, Core, Hj 11i.ard, Kie Vinj_ng"
S j-Ir.1¡:iano (Got-dstein, Cramer ¿ç Andrcss ,1969 b) 

"

¿.MÉRI CA DO SUL - Br.ìsi1 : Estacto do pará,
Bom Jardi m, s oncla.¿ìem n9 i6 ,jo
lurlano Inf r: r j- ol {r,,an BoekeJ-,

E;tado do pará,
Tgara.pó d¿r Rainha . Silur-iano
(Costa., 1!f1 a).

FREQUÉNCTA RÐLATTVA ¡[A ,AI\4OSTRAGEIVI . -
xemplares . 5 r7 'l' (maior frecluênc:--a.
6).

Estado do Fará, Rio Trombe_
tas, Cachocira do Vira_¡{uitdo. Sil-uriarro
Inf eri or: .

Itaitrrba
S.G.M.B.Si
a967 zt) .

Rio Tapaj ós,
Inferí or

Gônero Pogonoohitina Taugourdea.u, I !61
Rev.Micropal-éont., l+(3) :fr+6.

Testas cônica.s, pirì formes; tr_Ìbo oral
so, passando prog'.essir,-amentc ao bo jo; extÏemidade or.a.1
largada ou inditerenci¿ìda; b¿tsc rodea.cla. de uma coroa

Cento e sete (fof) e _

ollserva.la ) , (f ig. texto

1i.

a-
de
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apêndices mais ou menos longos, deigados, å. -e=ns barbe1ados, ramiflcados ou membrano _ laculare s , implantad"= ;;r;lamente a.o grande eixo dos quiiinozoários.
Ðspécie-Tipo: pogonochitina sp j_nif era Taugoiirdeau, 1!61

Pogonochi!ina spinifera inornata Casr.a.,a97I
Est " VITI, fig.1.

797t - Pogonochitir--:*---:j--::il9_ :gil$ 
jnor¡ia La CcsLa3 Cosia. ,3._.r ), Est. CTV, ¡.íg.2-\

DTAGNOSE.- Testa. srrbcônica a cônica. Base achatada ou 1i _geíramente convexa, rodea.da de ijima filelra de espinhos curtos, simpJes e relaliwam¡,nLc fo:fes. Bojo 
"r_,a*,rur.rO. " ""Jf-lancos con\¡exos. Flexura díf erencia.d a) .,om pa.ssagem pro _gressiva do bojo para o tubo ora.1 cilíndrico. Extremidade

oral ligeiramente a1argada, fra.nja.da ou dotada. dê pequenose delgados espirrhos 
"

Dimensões do holótipo:
Comprimento total do corpoå 1gO ¡¡m
Diâmetro ma.ior co bo j o : 90 lr.IIJaametro do tubo oral: Li t,^
Diâmetro da xetremidade orai, j; :nl"l

DTSCUSSÃO.- Os exemp-lares obtiCos da. amostra.gem en est¡rdo
apresenta.m formas basta.nte semelirantes ao hoiótipo, cor1serwando as mesmas caracterlsticas especlficas. Apenas o .ri.J'plar que se encontra representado na fig. 1, da. Ðstartpa
VlIf, a.presenta o tut,o ora1 ma.is reduzido que os wistos anteriormente



Dimensões médlas dos exemplares examinados:
Comprimento total do corlpo:
Diâmetro maior do bo jo;
Dlâmetro do tubo oral:
Díâme tro da extre¡nida de ora.1 :

Comprimentos máximo e mlnimo observados z Z4O/J BO ym"

LOCALIDADE-îIPO. - Afloramento à. margem do Igarapé da Rai _
nha, afluente da margem direita do Rio Tapajós, Esta.do do
Parâ, a apr oxima.dament e 4s26r3g de latit1;¡de Su1 e 56so7?i6r,
de longitude Oeste, Bra.s i1 "

ESTRATO-TTPO. - Folhelho argiloso, de
à margem do Igara.pé da. Rainha.. Membro
Trombetas. Siluriano Inferior 

"

BIOCRONOLOGII "- SiL¡riano Inferlor (fig.texto 4).

- 111 -

22Q um

13O um

Õ ) I ttn

90 um.

ocoRRÉNCr¿.. -
AMÉRTcA D0 SUL - Brasil3 Esta.do do pa.rá_, Rio Tapa jós,

Igarapé da Raínha. Siluriano lnferior
/-
( uos1-a , t9/I a).

Estado do pa.rá, Rio Trornbe _

tas, Cachoeira do Vira-1.{Ìrndo. Siluriano
Tnferior.

F'RÐQUÊNoIA RELATIVA NA AMoSTRAGÐÞI. - Dezoito (1g) exempla _
res. 1,O /. ( fig. texto 6).

c o1: cLtlza, a.f lorant e

Piiinga da Formacão

Gênero Rhabdochitirra. Eisenack, 1931
Pa1ä.ont . Ze5-tsch" , 12:)O "

Forma cillndrica; term_Lnacão dis1,a.l em



geral achatada, raï.amerlte semiesférica,,.
Espécíe-Tipo : Rha.bdochitirÌa magna Eiserla.ck, ì931

Rhabdochitina claviformis Taugourdeau, 1!61
Ðst. VITT, fig" 2_j.

DIAGNOSÐ. - Forma. crrrta (re1ação comprim ento/La-rgura = 5r9)subcí1índrica, ligeiramente cônica ; cola.r.irllro geralmente
muito transparente, delgado, mais orr menos longo; ba.se bas
tante achatada.

Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpo". 53O yn
Diâmetro maior do bojo: 90 lr*.

DISCUSSÃO.- As formas bra.sileiras de R.ctawiformis sã.o
mais cilindr'icas que as frarÌcêsas, embora à semeltrança des
tas, o maior diâmetro do bojo se localize na região aboral

O colarintro dê1gado pode ser sempre ob_
servado e a base pode apïesentar convexidade bastanie acen
tuada, como no bo1ótipo, ou pol,co acentuada. como no exem _
plar figurado na Est,VIII ,fig,3.a superflcie do corpo apre_
sel:rta-se sempre lisa, desprovida. de qua1quer tipo de orna_
mentação.

Os exemplares examinados apre s entam_se
em gea'al trincados ou fragmentados.

-1_I2-

Dimensões médlas dos exemplares examinados:
Comprimento tota1 do corpo:
Diâmetro maior do bo jo:
Diânetro do tubo ora.1 :

Diâmetro da extremidade oral 3

66o
12<

100
10 5

Fm

P^
Pm

Pm.
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Comprimentos máxjmo e mlnimo observados . 7lO/55O pr-.

LOCALIDADÐ-TIpO. - Sr
de ) , .{quitâ.r", ..;;:agem 

caubon 101 (1o Km N de Marman -

ESTRATO-TTPO. - Argila.
metros de profundidade.

BIOCRONOLOGTA. - Ordoviciano Superior a Si1Ìrriano Tnferlor(ris. texto ¿+).

OCORRÉNCTA. -
ÐUROPA.- Fra.nca : Aquitânia, sondagens Av.lO1 (4O Krn

NE de Auch) e cb.loj- (fo f<_ N de Marmarl_
de). Ordoviciano Superior (Taugourdear_r 

,
r96a) .

Sondagem Cb.101 , testemuntro de 2057
Ordo\,-iciano Superior..

AMÉR]CA Do SUL - Brasil : ÐStado do
Bom Jardim, sondagem nQ

Silurlano Inferior ( van

FRÐQUÊNCIA RELATTVA NA AMosTRAcÐM. _ Sessenta. e dois exempla
res (62). 3,4 *, (rig. texto 6).

Rhabdochj_tina 4agna Elsere ack r 1.jj1
Est. IX, f:_g.t-_2.

793a

L962

- Bhabqochi9illg ggglg E1senacki Ðísenack, p.!o, Ðst.J, f ig" l6-18, tig. tcxto l_j.
- Rhabdochitina ma.qr;-^=---;-r----==--=, -4 

Ei s enac k ; Ð i s enack, p . Z ) 2 - Z) j ir/ÞL.rq, rag.t(nootìpo); Es L.l j, fig"Jr.llg.texto i .

Pará, Itaituba ,

56 do s.G.M.B.. ,

Boeke1 , L967 a).

DIAGNOSÐ.- Comprimento dc 5OO a 1OOO ¡m. Diâmetro maior do
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bojo variando de 80 a 1OO /rm. Forma cillndrica com extreml
dade oral ocasionalmente franjada. Terminação distal corta
da reta na maioria dos exemplal.es; este corte pode ser
bmsco ligado ao corpo cilíndrico em J.igeira curvatura, ou
o corpo clllndrico passa parrlatinamente a cônico, tornando-
se depois tnrnca.do, quando apresenta menor diâ.metro. Ðm a1
gtrns casos esta termirÌação distal é semiesférica.

Nos exemplares aclratado s frequentemente
observa-se uma depressão, e nos de terminação semiesférica
esta depressão passa paulatinamente para lrm curto cilind.ro
formando uma peqÌ1ena abertura..

Dimensões:
Comprimento tota.1 do coa'po:
Diâmetro ma.ior do bojo:

DISCIJSSÃO.- Uma das ma.iores formas de quitinozoários que
ocorre no Brasil, é aquí representada por exempla.res tfpi-
cos, trastante semelhantes às f orma.s bá1ticas.
A base é achatada com a extremidade basal a.rredondada.. O

menor diâmetro do corpo situa-se na margem basa.1 . r.lancos
quase retos. O comprimento total do corpo e o diâ.metro má_
ximo dos exemplares bálticos são em méaia. r.tto pm (max
L3JA ym, mi-n. 874 p ) " 93 ¡m (max. 113 ¡m, min. 80 Fr ) ,
respectivamente (Ðisenack, L962 a., p. 292).

O comp1-imerlto total do corpo dos exempla
res brasileiros atinge djmensões próximas à.s dos exempla -
res maiores da região bâLtica. porém o diâmetro do bojo é

sempre sr-rperior.
Relação comprimento tota.1 do cotpo/ diåmet::o do bo jo :-5,5 .

1.

500
80

a

a

Dimensões média.s dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo:
Diâ.metro maior do bo jo:
Diâmetro do tubo ora.1 :

Diâmetro da extremidade oral:

loOO ¡m
1oo ¡m.

L26C.

230

19o

200

Pm

Prn

/rm
um.
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Comprimentos máximo e mfnimo observados z I3ZO/ 9BO um.
J

LOCALIDADÐ-îIPO. - Seixos r'o1ados coletados na pr.aia de Sam
1ande. rrPrússia Orienta-l r' .

ESTRAIO-TIPO.-'rOstseekalkl. Ordowícianc.¡.

LOCALIDADE DO NÐóTTPO.- Seixos rolados do Bá1tico. Ðstônia.

ESTRATO DO NEóTIPO.- rOstseekalkl . Ordoviciano.

BTOCRONOLOGIA. - Ordoviciano Inferior a Dewonia.no Inferior
(fig. texto 4).

OCORRÊNCIA. -
EITROP¡. - Estônia : Rewal , ,'Vaginaterù<a1k . Ordovicia_

no (Eisenack, a96Z c\.
rrOstseekalkrr. Ordoviciano ( Ði s ena-

ck, Lj6Z a).
Finlândia : calcário do su1 da Finlândia .

Ordovici.ano (Eisenack, L965).
Ilha de Oland : Böda, rçtÌasmops _Ka1kÍ . Ordo_

vi.ciano Superior ; Horns Ï]-dde, rrÐxpansr.rs

Kalkr . Ordoviciano; Hä11uden, 'rVaginaten
ka1k". Ordoviciano (Eisenack, L96g).

Alemanha Ocidental : rrRheniscb SclìiefergêtìiT
ger' . Ordoviciano (Eisenackr l!6g) .

Suécia : Fjäcka, Dalarna, "E*_*.tU't
Ordoviciano (Eisenack,1968) .

'rPrússia Orientalrr : seixos rolados de rOst_
seekalkI . Ordor,-iciano (Eisenack, 1931) .

Tcheco-Es1owáquia(eofremla) : Nódu1os de sí1i
ca, rtKie s olknoll ent de Sa.rka (sctrari<a) ,
Svota Ðobrotina. Ordoviciano (Eisenack ,
1948 ) .

Rumânia : plataforma Moldavica, sondagens g6

Bosancea, 80 preutesti. Siluriano (ee¡u
&, Dãnet , L962) 

"
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ïnglaterra : S1. ropshire, !'Hopê Shales". Orrlo
viciano Médío (Jenkins,L)67).

Meríorìeth, rrNod G1a.s Formatíonr,l
ordoviciano (nhoaes,:-967)

Franea : Masslf Armoricain, praia de Veryhacetr.
Ordoviciano {Deunff , 1958) .

-Áf'nfC¡. DO NORTÐ - Argélia : Sahara argeliano, sonda -
. gens 4f.2, Or. T, Dj.I, Ha.1, Tg.1 , Or_

doviciano e Siluriano (Taugourdeau & Je_
kowsky, t96O).

Niger : SaLtara, bacia do D jado, sonda.gem Kn.
1. ordoviciano Superior (eouctré , a965).

AMÉRICA DO SUL - Brasil : Estado do pa.rá, Ttaituba ,
sondagem nq 56 do S.G.M.B. Devoniano fn_
ferior (wan Boekel , f967 a).

Dsta.do do Pa.rá, Rio Trombe-
ta.s, Cachoeir-a do Vi?a-Mundo. Siluriano
Inferior.

¡'REQTIÊNCTA RELATTVA NA ,A-I4oSTRAGÐM. - Vinte e tres ( zS) " 
_

xemplares " 1,2 ,ft (rig. texto 6).

Rhabdochitina truncata Taugourdeau, Ip61
Est. VTII , fig. 4.

f96L - Rtral¡do ctri t ina truncata Taugourdeau; Taugourdeau, p.
7J2i Est. 5, îjs. 78-79.

DIAGNOSE.- Forma ci1índrica alonga.da ( c ompriment o / Iargura=
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8 : 12) , estreitando-se nas extr.emidades; ba.se corn perf i1
ligeíramente truncado; presença de colarinho; superflcie
coberta de grossas granula.ções irregrrlares, oblongas, dis-
postas em filas paralelas ao maioa' eixo do corpo. Ind.iwí _

duos frequentemente curvados.

Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpo3
Diâmetro maior do t¡o jo:

DfSCUSSÃO.- O maior exemplar otrservado no material estuda-
do, diferencia-se de Rtrabdoctritina ggg Ei s enack, I pl1 , por
ser nitidamente mais alongado (comprimento total/diâmetro
do bojo = 8:1) e assemeltra-se bastante a.o holótipo de Rhab
dochltina trrncata, represerrtado por Taugourdearrr lp6l , rra-

Ðstampa 5, 1i.g.78, proveniente da r'rança. Apresenta super-
fície granulosa e colarintro largo e reto.

Dimensões médías dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo 3

Diâltretro maior do bo jo:
Diârnetro do tubo oral:
Diâmetro da. extremida.de oral:

Comprimentos máximo e mlnimo obserwados , 77OO/L45O prn.

LOCALÌDADÐ-TIPO. - Sonda.gem Caubon 1OlJ 10 Km \¡Ð de Marmande,
Aquitânia, França.

100 0

t20
P'
P*

ESTRÀîO-TIPO. - Siltito. Sondagem Cb.101 , testemunho de 2jL4
metros de profundidade. Ordoviciano Superíor.

BIOCRONOLOGTA.- Ordoviciano Superior a Siluriano Inferior
(fis. texto 4).

L550
200

170
180

Fm

Jr'
Fm

FIn"
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OCORRÊNCIA. -
EUROPA - FranÇa : _Aquitâ.nia., sondagem Cb.lol (fO fm

NE de Marmande), sondagem Av.1O1 (40 Km

N de Auch). Ordoviciano Superior (tau _

gourdeau, f96f) .

AMÉRICA DO SUL - Brasil : Ðstado do pará, Rio Trombe_
tas, Cactroeira do Vira_Mundo. Siluriano
Inferior.

FREQUÊNCIA RELATIVA NA ,a¡4OSTRAGEM. - t¡inte (20) exempla.res.
r,L ø ( fig. texto 6).

1967 - Rhabdochitiqa tBrgida Jenkins; Jenkins , p.467-U6A ,DsT.-7[,rac. ï6:1t.

DIAGNOSE.- Forma lewemente entumescida, ci1índrica; diârne_
tro máximo na região mediana, alcançando cel'ca de I/3 a
t/Z ao comprimento total . Base 1arga, côncawa ou actratada;
margem basa1 arredonda.da. parede 1isa.

Rha.bdochitina ùurgída Jenkins, 1967
Est. VÌII , fig,. 6-7.

Dímensões do ho1ótipo:
Comprimento total do c orpo :

Diâmetro maior do bojo:
Díâmetro da extremidade oral:

Dimensões máximas e mlnimas:
Comprimento total do corpo:

23r pn
87 p,n

46 yn.

362 - \42 
P



Diâmetro maior do bo jo:
Diâmetro da extremidade oral:

DISÇUSSÃO.- Quanto à forma, nossos exemplares assemeltram _

se aos descritos por Jenkins da Tng1aterra e dos Ðstados
Unidos da América. A trase pode apresentar-se con\¡exa ( est.
VIII , fig. 7) ou achatada (EsÈ. VITf, fig. 8); bojo ci1ín_
drico, levemente entrrmescido em alguns exemp1ares.

euanto às dimensões, aproximam_se das
f ormas inglesas, que säo nitida.mente mais desenvol-\¡idas
que as norte-americartâs.

Dimensões dos exemplares examinados:
Comprímento total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tutr o oral:
Diâmetro da extremidade oral:

r31 - 60 Pn
81 - 38 ¡m.

Comprimentos máximo e mlnimo obserwa<ios z Z6O/ZZO yrn.

LOCALIDADÐ-TTPO. - Shropslrire , Inglaterra.

ESTRATO-TIPO"-'rHope S} alesrt. Ordorriciano Médlo.

BIOCRONOLOGTA.- Ordowiciano Médio a Siluriano fnfea'ior
(fig. texto 4).

OCORRÊNCTA. -
EUROPA - Tnglaterra : StÌropshire. Ordoviciano Médio

(J"nkins ,1967) .

-119-

25o pn
go P-
85 lt
¡) pm.

AI*{ÉRICA DO NORTE - Estados Unidos : Oklatroma, Arbuckle
Mountains. Ordowiciano Superior ( Jenkins ,

1969) ,

AMÉRTCA DO SUL - Brasil : Ðstado do pará, Rio Trombe-
tas, Cachoeira do Vira-Mundo. Siluriano
Inferior.



FREQUÊNCTA RÐLATIVA NÄ A}{OS?R,dGEM. -
Tes. 2,2 'ft ( f ig. texto 6) .

Rhabdochití a usitata Jen]c-írls r1967
Es t. VIII, fie.5 .

f967 - Rhabdochitlna usitata Jenkins; Jenkins, p. 468; Est.
7-8, r1s:-1fr51-26 ;-Est. 7 5, îie.t.

-L20-

Quarenta (l+O) exempla-

DTAGNOSE.- Forma atarracada, cj.1índrica ou lewemente côni-
ca; diâmetro máximo de L/5 a t/3 ao comprimento total . Ba-
se hemiesférica. Ðxtremidade oral reta., atingirÌdo cerca de
6O a 8O ft ao aiàmetr: o máximo, em largura. parede 1isa.

Dimensões do holótipo:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro da extremidade oral:
Diâmetro dos processos basais

Dímensões máximas e mlnimas:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bo jo:
Diâmetro da extremidade oral:
Di-âmetro dos processos ba.sa.is:

DISCUSSÃO.- Bojo cillndrico com base tremíesl6;.ica, diferen
cia nossos exemplares de Rha.bdochitina turgida Jenkins rqr,re
apresenta o bojo menos entllmescido, ma.ior convexidade na
base e maiores dimensõcs.

Os cxemplares descrítos por Jenkins
(tg6Z) de Rhaltrdochitina rrsitata, prowenientes da Ingla.terra,

418

108

7o

Jr)

PIn

Pfn

Fm

Fm.

) /a

93
130

43

262 yn
4z ym

85 F*
30 ¡m.
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mostram grande semelhança aos exemplares brasileiros, nota
damente o ho1ótipo; os exemplares descritos pelos autor, em

sedimentos dos Estados Unidos da América, a.presentam forma
mais cônica.

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo 3

. Diâmetro maior do bojo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremídade oral:

Comprimentos máximo e mlnimo observados: 5j5/4JO ym.

LOC¿.LIDADE-IIPO . -rr Strelve arearl

ESTRATO-TTPO.- Ba.se do 'rHope Shales! Ordoviciano Médio.

BIOCRONOLOGTA. - Ordoviciano Médio a Siluriano Inferior
(fis. texto 4).

OCORRÊNCTA. -
EUROPA - Inglaterra : Sl.ropshire, rtHope Shalesrt. Or -

doviciano Médio (Jenkj]ns,t967) .

5oo ¡n
13o pm

725 vm

I25 ym.

1967) .
AMÉRTCA Do sUL - Brasil 3 Estado d,o Pa.râ, Rio lrombe-

tas, Cachoei1'a do Vira-Mundo. Siluriano
Inferior.

FRÐQUÊNCIA RELATTVA NA AUoSTRAGÐM. - Dezoito (rS) exemplaÏ'es.
1,o ø (f:.s. texto 6).

ÄMÉRIC¡, DO NoR.-DÐ - Estados Unldos 3

Sl. ropstrire, Ing1aterra.

Mountains . Ordo.r-ic iano
Oklahoma, Arbuckle
5'f pera or ( J enlcans ,



euitinozoários em forma de espátula, de
flancos quase retos, sendo o diâmetro da extremidade basal
quase o mesmo da extremidade oral . A base apresenta waria_
ções, podendo ser convexa, a.chatada ou ligeiramente cônca_
va. Presença ou não de quilhas basais. Extremidade basal
ans"lrlosa ou arredondada. Superfície lisa ou ligeiramente
granulosa. Formas isola.da.s.

Espécie-Tipo: Spattrachitina cru;zi Costarl)JO

An . Acad . Bras . Ci . , 42 (2) :2f1 .

-12?-

!97o - :gattttshr tge gg=L costa; costa, p. zr] -2r2; Ðsr.TI, fig. I-2; f íg.cexto 5.

DIAGNOSÐ.- Forma relatir¡amente grande com flancos quase re
tos. A base apresenta configuração caracterlstica com a ex
tremidade distal p1a.na e uma grande quiltra central , passan
do com grande convexidade a uma periferia. basã1 a.rlgulosa
que pode indicar a existência de car:erìa. Bojo reto e 1aa' _
go. Pescoço indistinto. Dxtremidade ora1 l'eta oLl ligeira _
mente alargada, com diâmetro qrrase igual ao do bojo. Cola_
rinho ar¡sente. Superfície 1isa. Cor âmbar escuro.

Spathactìitina cruzi- Cost a., L)J O

Est. TX, fie.3_4

Dimensões do holótipo:
Comprimento total do corpo 3

Diâmetro maior do bo jo:
320
110

PIn

Prn



DISCUSSÃO.- Formas idênticas às do Igarapé da Rainha. foram
observadas no mater.ial estrrdado, com exceção de alguns pou
cos exemplares qrre apr'eserrtam malores dimensões:

Diâmetro da extremidade oral:

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bo jo:
Diâ¡netro do tubo oral:
Diâmetro da extremidade oral:

Comprimentos máximo e mlrrimo observa.dos. 485/Z9O ]arn.

LOCALIDADÐ-TIPO. - Afloramento à margem do Tgarapé da Rai _

nha, afluente da margem direita do Rio Tapajós, Estado do
Pará, a aproximadamente 4s26¡ 38'¡ de latitude Su1 e 56907r
16t, de longítude Oeste, Brasil.

-1 2'1 -

10O um.

ÞSTRATO-TfPO.- Fo1helho argiloso , de
à margem do Igarapé da Rainha. Membro
Trombetas " Siluriano .Inferior 

"

BIOCRONOLOGIA.- Siluriarro Inlerior (fig. texto 4)

OCORRÊNCIA " -
AMÉRICA DO SUL - Brasil : Ðstado do pará, Rio Tapajós,

Igarapé da RaintÌa. Siluriarlo Inferior
(Costa, a97r a) "

Estado do pará, Rio Trombe-
tas, CacLÌoeira do Vira.-Mundo. Siluriano
Inferior.

460
180

170

L70

Fm

Pln

PIn

PIn.

FRDQUÊNCIA RÐLATIVA NA ,AMOSîRAGEM. - euarenta e sete (47) g
xemplares . 2,6 'ft (ri€. texto 6) "

cor. cirLza., aflorante
Patanga da ¡'ormaçao



Spa thachj i.ina maga.lhaesi CostarTgZO
Ðst. TX, fie.5.

L97O - Spattrachítina megalhaesi Costa; Costa,p. ZI4_2a5
Est. fff, fig.4-J, fig texto 8.

DIAGNOSE.- Forma espatu1ar a cônica. Base actìatada com dg
pressão central . Margem basal angulosa ou arredondada. F.lan
cos retos com ângu1o de abertura muito pequeno. pescoço
pouco diferenciado. Colarínl. o amplo, membranoso, alargado,
com a extremidada distal franjada. pequenos pelos são ob _

servados nas partes mediana e extrema do colarinho, forman
do uma espécie de coroa em torno da extremidade oral . Es -
tes pelos são simples, delgados e relativamente curtos.Cor
âmbar escrro . Ðctoderme 1isa.

Di¡nens ões do holótipo:
Comprimento total do corpos
Diâmetro maior do bo jo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da. extremidade oral:

DISCUSSÃO.- A exemplo da espécie anterior, as formas aqul
estu-dadas são basta.nte semelhantes às descrita.s do Igarapé
da Rainha., porém são dotadas de maiores dimensões.

Dimensões rnédias dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo 3

Diâmetro maior do bo jo:
Diâmetro do tubo ol'al:
Diâmetro da extremidade ora1:

Comprimentos máximo e mlnimo observados z jOJ /26O yn.

250

95

75
85

Pm

Pm

Pm

t*

280
425

105
110

l'*
Jrm

/rm

PIr'
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LOCALIDADE-TIPO. - Àflora.mento à margem do Igarapé da Rai _

ntra, afluente da margem direita do Rio Tapajós, Estado do
Pará, a afroximadamerrte 4926138,r de latitude Su1 e 56eo7 I

16tt de longítude Oeste, Brasil.

ESTRAIO-TfPO. - Folhelho argiloso, de cor car'.za, aflorante
à margem do fgarapé da Rainha. Membro pitinga da Formacão
Trombetas " Siluz'iano Inferior.

BÍOCRONOLOGIA. - Sí1uria.no Inferior (fig. texto 4).

OCORRÊNCIA 
" -

AMÉRICA DO SUL - Brasil : Estad,o do Pará,
Igarapé da Ra.inha. Siluria.no
(Costa, 1971 a).

Estado do pa râ,
tas , CactÌoeira do Vira-Mundo.
Tnferior.

FRÐQIJÉNCTA RELATTVA N-A AMoSTRAGEM. - Dezessets (16) exempla
res. o,g *, (tie. texto 6).

Gênero Sphaerochitina Eisenack, 1ÇjJ
Senckenberg. Lettraea, 36(t/z) : t6z 

"

Quitinozoários providos de parte inferior
qrras e ci1índrica e parte superíor em forma de cone, esfera
ou cogumelo. Par'ede 1isa. ori revestlda de minúsculos tubér-
culos orr espinhos muito pequenos densamente distri¡uldos ,

serìdo destituída de espínhos ou acú1eos maiores.
Especie-Tipo : Sphaerochitirra spÌraerocepTrala. Eisenack, 1ÇjJ.

H1O lApaJos,

Inferior

Rio Trombe-
S i luri ano



Sptraerochitina 1epta. Jenkins, I)JO
Est. IX, fig. 6-8,

a97O - Sphaerochitina lepta Jenkins; Jerkíns,
Est. jL, 1íg. 1-7-1), L6-2O, fig. texto

DIAGNOSE.- Testa pequena. cilindro-cônica ou fungíforme.Bo-
jo e tubo ora.1 apr oxima damen b e dc mcsmo conprimento .Diâ-
metro máximo de cerca. de 15O / do comprimento do bojo, ba-
se achaiada olr convcxa.. Tu1¡ o oral dc t/3 a t/Z do diâ.metro
máxino em largura. Extremida.de oral reta ou fimbriada. Pa-
rede lisa ou com pequenos tubórculos geral mente distribuí-
clos sobre a testa intcira.

Damensocs do holoIrpo:
Comprimento total do corpo:
Comprimento to bojo 3

Diâmetro maior do bojo:
Diàmetro do tarbo oral:
Diâmetro da extremida.de oral :

-L26-

DISCUSSAO. - Em tamanho e forma nossos exemplares sáo extre
mamente semelhantes aos norte-americanos . O tegumento é re
1ativamente fino e translúcido, encontrando-se os exempla-
res geralmentc danificados. A ornamenta.ção consiste de pe-
qtrenos tubércul.os distribuldos sob,re toda a. superflcj-e do
corpo. lubo oral cilíndrico a conóide, 1on¿1o, ocupando cer
ca de 2/3 do comprimcrÌto toial do corpo. Colarinho longo ,

translucido, li$ciramonte alarSjado na extremidade oral
Prossoma retraldo. Bojo cônico, com o limite bojo-tubo bem

delimitado por um¿l floxura acentrrada. Ba.se convexa com ex-
tremidade basal arrc<Iond¿ìda. Grandes dobras f oram obsen-a-
das no bo jo.

p.
7.

2fL-2Bo 1

89 P.
55 pm

85 Pm

32 Pm

38 F-.



Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo:
Diâmetro maior do bo jo:
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremidade oral:

Comprimentos máximo e mlnimo obser:vados ? l-9O/I55 prr.

LOCALïDADD-TIPO.- rrJotrnston courìty'r, Arbuckle Moutains
Okla1. oma, Esta.dos Unidos da. América.

ÐSTR¡.TO-TTPO. - "Sylwan Shalerl
no Supe]]ior.

BTOCRONOLOGIA.- Ordowiciano Superior a Siluriano Inferior
(ris. texto 4).

OCORRÊNCTA. -
AMÉRICA DO NORTE - Dstados Unidos : Oklatroma, Arbuckle

Mountains , trsylvan Shale'ì. Ordoviciano
Superíor ( J "r,t i.rs,A97O).

AMÉRICÁ. DO SUL - Brasí1 3 Estado do Pará, Rio Trombe-
ta.s, Cactroeira do Vira-Mundo. Siluriano
Inferior.

FF.DQUÊNCTA REL,aTfvA NA AI\4OSTRÀGÐM. - Sessenta. e cinco (65)
exemp-lares " 3,6 l' (fig. texto 6).

L75 pn
13O um

50 ¡rn
55 yn.

I'Sycamore Creekrr . Ordovicia

Genero I anucJtatana Jansonlus, Ly(:)4

",-,rr. "-n.ãã-n"-". 
ne o1. , 12(4):91o

Forma cillndrica ou cônica; flexura in -
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distinta, espessamento pouco o1t nada desenvolvido; tubo
oral indistirìto mas relativamente longo; periferia da ba -
se ar'redondada, podendo ta.mbém ser reta; bainha ci1índríca
habitualmente sitrrada na parte interna da periferia da ba-
sei teg"umento simples, superficie lisa oul com peqlrenos or-
namentos mais reduzídos no pser.rdostoma; no interior do tu-
bo oral o prossoma é relativamente longo e complexo, fre -
quentemente com um espessamento amrlar; o prossoma é con -
trácti1 e de um certo modo, ret:.á-cti7; um opércu1o membra-
noso pode existir na ba.se deste prossoma.

Espécie-lipo: Tanuchitina ontariensis Jans onius ,1p64

Tanuchitina bergstroemi Lajj el.d, 7967

Ðst. IX, fig. 9.

L967 -

ÐIAGNOSE.- Veslcula alongada, subcilíndrica" O corpo es
tteita-se em direção aos polos, tendo seu diâmetro máxímo
próximo à metade de seu eixo lorÌgitudinal . Presença de rca
11usF basal . Prossoma complexo e distinto, formado por
tres elementos. Flange basal membranosa.

bergstroemi Laufeld; Laufeld, p.343-344,

Dimensões do ho1ótipo:
Comprimento total do corpo: 895 pn
Diâmetro maior do bojo: 76 pnt

Comprimento da flange basal , membr'anosa: 10 ¡rm.

DISCUSSÃO.- Nossos exemplares são representados por formas
grandes e alongadas com f1exura pouco acentuada, o que tor
na o limite bojo-trrbo oral , indistinto. O bojo cônico-ci -
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lindrói¿e apresenta seu maior diâmetro na sua região media
na. Extremidade basal angulosa dewido a presença de uma pe
quena flange. Prossoma não observado. Tegumento liso regu-
larmente espesso no bojo, adelgaçando-se a medida que se a
proxima da região oral , apresentando-se totalmente translú
cido .na extremidade oral . Colarintro pequeno e franjado. Os

exemplares obtidos não se encontram em bom estado de pre -
servação, ocorrendo apenas alguns não danificados.

Dimensões médias dos exemplares examinados:
Comprimento total do corpo3
Diâmetro maior do bo jo!
Diâmetro do tubo oral:
Diâmetro da extremidade oral:

Comprimentos máximo e mlnimo observados ¡ 7LO /SSS 7r

LOCALIDADE-TTPO. - ÁÍtjårn, Suécia.

ÐSTRATO-TIPO . - rrF jäcka Shale'r
ciano Superi or.

BIOCRONOLOGTA. - Ordoviciano Superlor
(fis. texto 4).

OCORRÊNCfA. -
ÐUROPA - Suécia : Amtjärn, Dala.rna. Ordo\¡iciarlo Supe-

rior (Lauf e 7d,t-967) .

AMÉRICA DO SUL - Brasil 3 Ðstado do pará, Rio Trombe-
tas, Cachoeira do Vira-Mundo. Siluriano
fnferior.

FRÐQUÊNCIA RÐLATIVA NA AMoSTRAGEM. - vinte (20) exemptares.
t,t S (t:-s,. texto 6),

62o

85

45

4o

PIn

Pm

Fm

FIn.

I'Amt jårn sectionrt, Ordowi -

Siluriano Inferior
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6. TASMAN.Á.cEAS E cRAprozo^ÁRros ASSocrADos.

Organismos globóides considerados ini-
cialmente como Sporangites, foram posteriormente referi
dos a 4gæ incertae-sedis, Chlorophyceae, Prasinop?ryceae
e Xanttrophyceae, sucessiwamente .

6. r- TASMAN.Á.cEAS

Gênero Tasmanites (Newton k875)Sctropf ,I{ilson & Bentall ,L944.

O único gênero de Tasmanaceae observado
na amostragem estudada foi Tasmanites que se caracteriza
por apresentar formas unicêntricas ( originalmente esféri-
cas) as quaís, algrrmas vezes, dewido à compressão, trans-
formam-se em discos providos ou não de dobras. Apresentam
superflcie lisa e brilÌrante d.esprowida de ornament+çã" ex
terna, com exceção de pontuações regrrlarmente espaçadas .
Variam de 1OO a 600 micrometros de diâmetro maior.

Os exemplares examinados, escassos e, em

geral, mal preservados, são referlveis a ! @!þg ave-
linoi (Sommer L953) Sommer & van Boeke]- Lg65 (nstampa X ,
fig. 1) r g. euzebioi (Sommer L953) Sommer & van Boekel
L965 (Estampa X, fig. 2), !. tapajonensis (Sommer Lg53 )
Sommer & vatr Boekel f965 (Estampa X, fig. 4) e T. salustia
noi (Sommer L953) Sommer & van Boekel L965 (Estampa Xrfig.
3).

-130-



O material estud.ado incl-ui diversas for-

mas de graptozoârios, entre os quaís Climacograptus ínno-

tatus vâro brasíliensis Rrredemann, L929.
Nas Estampas X e XI, apresentamos al'grr -

mas co]-ônias referfveis a essa variedade.
As slculasr êß vários estágios de desen-

volvlmento, foram representadas nas figuras 5-6 e 8-1O da

Estampa X. A figrrra 7, mostra um estágio mais avançado do

d.esenvolvimento dos graptólitos, já com o aparecimento das

primeiras tecas.
Os rabdossomasr excepcionalmente bem pre

servados, foram representados na Estampa xI, onde pode -sê
observar grand.e wariação de dimensões. Apenas do j-s exempla

res compl-etos foram observados (fig. 4 e 5), onde o peque-

no número d.e tecas do rabd.ossoma indica tratar-se de for -
mas jovens. Os exemplare.s das figuras J-t 2 e 3, notadamen-

te maiores, encontram-se incompletos, porém o grande núme-

ro d.e tecas evidencia serem f ormas mais desenvolvidas.
Outras formas encontradas parecem indi

car a presença de pel-o menos mais dois gêneros diversos t

grre seräo objeto de estudo futuro.

6.2. cRAPTozoÁRros

_L31_



1 São pe1-a prímeira vez assinal-ad.as tlo Brasilr âs seguin
tes espécies e subespécies de quitinozoários:

7. CONCLUSõES

C athrochitina striata elongata Benoit & îaugourdeau,I96L
Conoctríti-na cJ.awa-hercu1-i Eisenack, L959
g. do1osa LaufeJ-d, L967

g. epida Jenkins rLg6T
g. micracantha Eisenack rL93L
g. parvicolla Taugourdeau rLg65
g. seríespinosa Jenkins rIg6g
Cyattroctritina cy]-indrica laugourdeau & Jekhowskyr L96O

g. fistu]-osa Taugourdeau & Jekhowsky rLg6O
Desmoctritina l-ata SchalJ-reuter rLg63
q. urna Eisenack r1-g34
Lagenochitina cvlindrica Eisenack rL93L
L. esttronica Eisenack rl955

-L32 -

Rtrabdochitina truncata Taugourdeau rLg6L

B. turgida Jenkins,a967
B. usitata Jenkins rLg6T
Sphaeroctritina ]-epta Jenkins ,L9TO
Tanuctrítina bergstroemi Laufel-d rL967 .

2 Predominância
Linochitina e

assinalados.

3 - Linoctritina erratíca Eisenack, a espécie mais comum ,

apresentou cento e sete (1O7) exempl-ares, enqrranto que
Desmoctritina complanata Eisenack, foi a mais r.ara, com

apenas qrratorze ( f 4) exemplares.

dos gêneros Conoctritina,
Rhabdoctritina, sobre os

Cyattrochitina ,

demais gêneros
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4 - Assembtéia ae quitinozoáriosr êú geralr êfi r^azoâveL es

tado de conserwação. Dos mil oitocentos e wínte e tres
(rc4) exemplares somente nove (g), constituindo cerca
de Or3 16 da população, não puderam ser dewidamente

identificados. Estes exempla.res foram citados na figu-
ra de texto 2 (nspéctro genérico) e na figr-rra de texto
6 (tr'requência relativa das espécies de quitínozoários
estudadas ) , como Indetermina.dos .

5 - A assembléia de quitinozoários estud.ad.a apresenta
c omlrm 3

5.L. com a Á.nnrc¿ Do N0RTET âs espécies:
Clathroctritina striata elon€{ata Tarrgourdeau

Jekhowsky.
Conochitina brewis Tarrgourdeau & Jektrowsky
g. brevis conica Taugourdeau & Jekhowsky
g. decipiens Tarrgorrrdeau & Jektrowsky
g. lagenomorpha Eisenack
g. vasculiformis Bouché

Cvathoctritina campanulaeformis Eisenack
g. cylj-ndrica Taugourdeau & Jektrowsky
g. dispar Benoit & Taugourdeau
g. fistrrlosa Taugorrrdearr & Jekhowsky
Desmochitina urna Eisenack
Lagenoc?ritina cylindrica Eisenack

L. ovoidea Benoit & Taugourdea.rr

Linochitina. erratica Eisenack

L. cingulata Eisenack
Rbabdochitina rg- Eisenack

5.2. Com a EURÁ.SIAr âs espécies:
Conoctritina brevis Taugourdeau & Jekhowsky
g. brewis conica Taugorrrdeau & Jektrowsky
g. clawa-herculi Eisenack
g. decipiens Taugourdearr & Jektrowsky
g. dolosa Laufeld



C. intermedia Eisenack
g. ].aRenomorptra Eisenack
g. lepida Jenkins
g. micracantha Eisenack
g. seriespinosa Jenkins
Cyathochitina campanulaeformis Eisenack
g. dispar Benoit & laugourdeau
g. dispar verrucata Taugourdearr
g. granulata Taugourdeau
Desmochitin¡¡ comp]-anata Ðisenack
q. Lat,a Sch.allreuter
q. minor amphorea Eisenack
q. rlrna Eisenack
LaFenochitina cvlindrica Eisenack

L. esthonica Eisenack
L_. ovoidea Benoit & Taugourdeau
Linochitj.na cingulata Eisenack

L. erratica Ðisenack
Rtrabdochitina c]-awiformis Eisenack

B. magna Eisenack

B. truncata Taugourdeau

B. turgida Jenkins

B. usitata Jenkins
Tanuchitina beråstroemi Lar¡fe1d.

5.3. Com a AUSTR.Á.LIA, a espécie:
Desmochitina complanata Eisenack

5.4. Com a AMÉRrcA Do NoRTE, as espécies:
Conoctritina lagenomorptra Eisenack
g. parvicolla Taugourdeau
C. seriesr:inosa Jenkins

-L34-

Cyattroctritina campanr¡laeformis Eisenack
C. dispar verrucata Taugorrrdeau
Desmochitina La.ta Schallreuter
q. Lrrna Ðisenack
Linoctritina cingu]-ata Eisenack



L. erratica Ðisenack
Rhabdochitina turgida Jenkins
B. usitata Jenkins
Sptraerochitina. lepta. Jenkins

6 - Analisand.o o ltem anterior, observamos que as
obtidas no materia.l estudado apresentam maior
de espéci-es comuns com a EIIRASIA.

7 Das quarenta e seis (46) espécies e subespécies estud.a
das, somente sete (Z) apresentam distribuíção crorì.oes-
trati,gráfica ampla, ocorrendo desde o Ordowicíano atí
o Devoniano. São elas:
ConocLritina lagenomorpha Eisenack
Cwathocl" itina campamr].aeformis Eísenack
g. granulata. Eisenack
Desmoc}-itina. comp].anata Eisenack
Linochitina cingulata Eisenack
L_. erratica Eisenack
Rhabdochitina ma.gna. Eisenack

A d.istribuíção bíocronológica dos quitinozoários estu-
dados rewela uma crescente concentração de espécies a
partir do Ordoviciano Tnferior até o Siluriano Infe
rior, quand.o esta concentração atinge o máximo. Após
este perlodo, a concentração das espécies de quitino
zoârios entra em rápido decllnio até o Dewoniano Mé

dio, qrrando apenas d.uas espécies são a.ssinal.adas.
Assj-m, temos no Ordovicíano fnferior, ortze (ff ) espé
cíes; no Ordoviciano Médio, winte e quatro Ga); no Or
dowiciano Superj-or, trinta e d.uas (SZ¡. no Siluriano
Inferior, trinta e oito (:A¡t no SiJ-uriano MéAio, d.oze
(tZ); no Siluriano Superior, orrze (ff ); no Dewonia.no

(z\ espécies.

-L35-

I

a.espec]-es
numero

9 Comparando os resultados obtidos anteriormente, obser-
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vamos que o maior número de espécj-es se concentra no
Sí1uriano Tnferior, o que nos J-ewa a indicar para es-
ta assembléia de quitinozoários a idad.e de silurj-ana
inferior.

As espécies de maior distribuíção wertical. (vide ltem
7), de pequena utilidad.e no zoneamento bioest;atigrá-
fico, via de regra são também as de mais ampl-a ocor.-
rência geográfica.

Constitrrem ótimos grrias para a de1imitação do Ordowi-
ciano Superior e Siluriano Inferiorr âs espécies:
Conochítina dolosa Laufeld

10

1l_

g. parwicolla Taugourdeau
C. wascu]-iformis Bouché

B. truncata. Taugorrrdeau
Sp1-a.erochitina lepta Jenkins
Tanuehitina bergstroemi Laufe1d

L2 - Das espécies inclígenas, Spattractritina cruzj-, g. maga-
l-haesi Costa e Pogonochitina spinj-fera inornata Cos-
ta demonstram constituir excel-entes guia.s para o Si-
]-uri-ano fnferior do Brasi1.

Rl-abdochitina cJ-aviformis Tarrgourdeau

L3 As tasmanáceas, representadas por pequeno número de
espécies e exemplares de reduzidas dimensões, confir-
mam a idade da assembléia de quitinozoários.

O conteúdo fossilífero da amostragem estudada permi-
te o serr correlacionamento com amostras de af]-oramen-
tos no Ïgarapé da Rainha, af1uente d.a margem direita
do Rio Tapajós e com testemunhos d.e 348 e )J2 metros
de profundidade, da sondagem n9 56 do Serwiço Geoló
gíco e Mineralógico do Brasil, em Bom Jardim, municf-
pio de Itaituba, Estado do Parâ,

l_4
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Amostras de siJ-títo rico em graptóJ-itos,

estudadas no presente trabal-ho. A da

fig. 4 contêm o hol-ótipo de gLimacograp-

tus innotatus var. brasÍl_iensis, Ruede-

mann¡ L929.
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Fig. 5 - Rhabdocl.itina usitata Jenkins
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Tasmanites avelinoi Sommer

Tasmanites euzebioi Sommer

lasmanites sa].ustianoi Sommer & van Boekel

Tasmanites tapajonensis Sommer & wan BoekeJ-

Cl-imacograptus innotatus var. brasiliensis Rue-

demann ( slcul-a) .

Cl-imacograptus innotatus var. brasiliensis Rue-

demann (slcu1a).
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Fig. 1

Fig. 2

C!.,imacograptus ínnolatPs vâr¡ brasil,Lensis Rue-

demann ( parte proximal do rabdossoma).

gl.imacograptus innotatr¡s var. Þrasiliensíg Rue-

demann ( parte mediana do rabdossoma).
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Flg. 4

Cl.imacograptus ínnotatus vârro brasílLensie Rue-

deman¡r ( partes mediana e proximal do rabdossoga).

Fig. 5
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ClLmacoFraptus Ln¡rotatus varo br?siLí9nsLs Rue-

demann ( rabdossoma comPleto).

cLimacoerapüus innotatus vâf r brasílíensls Rr¡e-

dema¡rn ( rabdossoma comPleto).
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